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الفصل الثامن
االتفاقات اللحقة والممارسة اللحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات
ألف -مقدمة
 -118قأأررت الل أأة ،هورهتأأا السأأتني ( ،)2008أن تأأدرن موضأأوع "املعا أأدات عأأرب الأأمم "
ةرن أأامج ع له أأا وأن ت ش أأئ فريق أاً هراس أأياً مع ي أاً ةاملوض أأوع هورهت أأا احلاهي أأة والس أأتني()286ي وأنش أ ت
الل أأة ،هورهتأأا احلاهيأأة والسأأتني ( )2009الفريأأق الدراسأأي املعأأد ةاملعا أأدات عأأرب الأأمم  ،ةرئاسأأة
السأأيد غي أأورغ ن أوليتي ور أأم الفري أأق الدراسأأي م اقش أأاته ،تلأأك ا لس أأة ،عل أ حتديأأد القض أأايا ال أأيت
ي بغي تغةيتها ،وأساليب ع ي الفريق الدراسي وال تائج احملت لة لع ي الل ة ةش ن املوضوع()287ي
 -119و الفأأرتة مأ الأأدورة الثانيأأة والسأأتني رىل الأأدورة الراةعأأة والسأأتني لل أأة (،)2012-2010
أعيد تشكيي الفريق الدراسي ةرئاسة السأيد غيأورغ نأوليتي وغأث الفريأق الدراسأي ثالثأة تقأارير قأدمها
الأرئيس ةصأأورة غأأري رمسيأأة ،و أأي التقأأارير الأأيت تت أأاول ،علأ التأوايل ،االجتهأأاهات كات الصأألة حملك أأة
العأأدل الدوليأأة و يئأأات التحكأأيم كات الواليأأة اخلاصأأة()288؛ واالجتهأأاهات اأأي األنظ أأة اخلاصأأة
املتعلقأة ةاالتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأأة()289؛ واالتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة للأأدول
خارن نةاق اإلجرادات القضائية وشبه القضائية()290ي

__________

( )286جلس أأتها  ،2997املعق أأوهة  8آب/أغس أأةس 2008ي انظ أأر الوث أأائق الرمسي أأة لل عي أأة العام أأة ،ال أأدورة الثالث أأة
والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،)A/63/10( 10الفقأأرة 353ي ولالطأأالع عل أ اهليكأأي العأأاو لل وضأأوع ،انظأأر املرجأأع نفسأأه،
الفق أأرة  6م أ أ قرار أأا  123/63املأ أأؤر  11أ أأانون

()287
()288
()289
()290
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املرف أأق أل أ أ ي وق أأد أحاطأ أأت ا عي أأة العامأ أأة عل أ أاً ةأ أأالقرار،
األول/هيس رب 2008ي
انظر الوثائق الرمسية لل عية العامة ،الدورة الراةعة والستون ،امللحق رقم  )A/64/10( 10الفقرات 226-220ي
املرجأأع نفسأأه ،الأأدورة اخلامسأأة والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،)A/65/10( 10الفقأرات 354-344؛ واملرجأأع نفسأأه ،الأأدورة
الساهسة والستون ،امللحق رقم  ،)A/66/10( 10الفقرة 337ي
املرج أأع نفس أأه ،ال أأدورة الساهس أأة والس أأتون ،امللح أأق رق أأم  ،)A/66/10( 10الفقأ أرات 341-338؛ وال أأدورة الس أأاةعة
والستون امللحق رقم  ،)A/67/10( 10الفقرتان  230و231ي
املرجع نفسه ،الدورة الساةعة والستون ،امللحق رقم  ،)A/67/10( 10الفقرات 234-232ي الأدورة الثالثأة والسأتني
( ،)2011قأأدو رئأأيس الفريأأق الدراسأأي تسأأعة اسأأت تاجات أوليأأة ،أرعيأأدت صأأياغتها ضأأود امل اقشأأات الأأيت هارت
رطأ أأار الفريأ أأق الدراسأ أأي (املرجأ أأع نفسأ أأه ،الأ أأدورة الساهسأ أأة والسأ أأتون ،امللحأ أأق رقأ أأم  ،)A/66/10( 10الفقأ أأرة )344ي
و الأأدورة الراةعأأة والسأأتني ( ،)2012قأأدو ال أرئيس ن أ سأأتة اسأأت تاجات أوليأأة رضأأافية ،أرعيأأدت صأأياغتها أيض أاً
ض أأود امل اقش أأات ال أأيت هارت رط أأار الفري أأق الدراس أأي (املرج أأع نفس أأه ،ال أأدورة الس أأاةعة والس أأتون ،امللح أأق رق أأم 10
( ،)A/67/10الفقأأرة )240ي ونأأاقش الفريأأق الدراسأأي أيض أاً الشأأكي ال أ ي ي بغأأي أن تواصأأي ةأأه الل أأة أع اهلأأا ةش أ ن
ا املوضوع وال تائج احملت لة هل األع الي وقأدو الأرئيس عأدهاً مأ االقرتاحأات وافأق عليهأا الفريأق الدراسأي (املرجأع
نفسه ،الفقرات )239-235ي
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 -120و ال أأدورة الراةع أأة والس أأتني ( ،)2012ق أأررت الل أأة ،اس أأت اهاً رىل توص أأية ق أأدمها الفري أأق
الدراسأأي( ،)291مأأا يلأأي( :أ) أن تغأأري ،اعتبأأاراً م أ هورهتأأا اخلامسأأة والسأأتني ( ،)2013شأأكي الع أأي
املتعلأأق ر أ ا املوضأأوع عل أ حنأأو مأأا اقأأرتح الفريأأق الدراسأأي؛ (ب) أن تعأأني السأأيد غيأأورغ ن أوليت مقأأرراً
خاصاً ملوضوع "االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ةتفسري املعا دات"()292ي
 -121و الأأدورة اخلامسأأة والسأأتني ( ،)2013نظأأرت الل أأة التقريأأر األول املقأأدو م أ املقأأرر
اخلاص ( )A/CN.4/660واعت دت ةصفة مؤقتة سسة مشاريع است تاجات()293ي
 -122و الأأدورة الساهسأأة والسأأتني ( ،)2014نظأأرت الل أأة التقريأأر الثأأام املقأأدو م أ املقأأرر
اخلاص ( )A/CN.4/671واعت دت ةصفة مؤقتة سسة مشاريع است تاجات()294ي

باء -النظر في الموإلوع في الدورة الحالية
أ أ أ أ الأ أ أ أأدورة ،التقري أ أ أ أأر الثال أ أ أ أأث لل ق أ أ أ أأرر اخل أ أ أ أأاص
 -123أ أ أ أأان معروض أ أ أ أاً عل أ أ أ أ الل أ أ أ أأة،
( ،)A/CN.4/683ال أ أ ي تض أ أ يف حتلأ أأيالً لأ أأدور االتفاقأ أأات الالحقأ أأة وامل ارسأ أأة الالحقأ أأة في أ أأا يتعلأ أأق
ةتفس أأري املعا أأدات ال أأيت ترشأ أ ثكي الص أأكوك امل ش أأئة مل ظ أأات هولي أأة ،واق أأرتح مش أأروع االس أأت تان 11
املس لةي وةوجه اخلصوص ،ةعأد أن ت أاول التقريأر الثالأث املأاهة  5مأ اتفاقيأة فيي أا لقأانون
ةش ن
املعا أأدات (املعا أأدات امل شأأئة مل ظ أأات هوليأأة واملعا أأدات املعت أأدة م ظ أأة هوليأأة) ،انتقأأي رىل
هراسأأة املسأأائي املتعلقأأة ةتةبيأأق قواعأأد اتفاقيأأة فيي أأا املتعلقأأة ةتفسأأري املعا أأدات علأ الصأأكوك امل شأأئة
مل ظ أأات هوليأأةي وت أأاول التقريأأر أيضأاً قضأأايا عأأدة تتعلأأق ةاالتفاقأأات الالحقأأة مبوجأأب الفقأرتني (3أ)
و(ب) م أ املأأاهة  31و أ لك املأأاهة  32م أ اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات ،ةوصأأفها وسأأيلة م أ
وسائي تفسري الصكوك امل شئة مل ظ ات هوليةي
 -124ونظأأرت الل أأة التقريأأر
و 2و 3و 4حميران/يونيه 2015ي

جلسأأاهتا م أ  3259رىل  ،3262املعقأأوهة

 29أيار/مأأايو

__________

()291
()292
()293

()294
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املرجع نفسه ،الدورة الساةعة والستون ،امللحق رقم  ،)A/67/10( 10الفقرتان  226و239ي
املرجع نفسه ،الفقرة 227ي
املرجأأع نفسأأه ،الأأدورة الثام أأة والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،)A/68/10( 10الفق أرات  33رىل 39ي اعت أأدت الل أأة ةصأأفة
مؤقتأأة مشأأروع االسأأت تان ( 1القاعأأدة العامأأة لتفسأأري املعا أأدات ووسأأائي التفسأأري)؛ ومشأأروع االسأأت تان ( 2االتفاقأأات
الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة وسأأائي تفسأأري كات ح يأأة)؛ ومشأأروع االسأأت تان ( 3تفسأأري أحكأأاو املعا أأدة ةاعتبار أأا
قاةلة للتةور عرب المم )؛ ومشأروع االسأت تان ( 4تعريأ االتفأاق الالحأق وامل ارسأة الالحقأة)؛ ومشأروع االسأت تان 5
(رس اه امل ارسة الالحقة)ي
املرجأأع نفسأأه ،الأأدورة التاسأأعة والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،)A/69/10( 10الفقأرات  70رىل 76ي اعت أأدت الل أأة ةصأأفة
مؤقتأأة مشأأروع االسأأت تان ( 6حتديأأد االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة)؛ ومشأأروع االسأأت تان ( 7اآلثأأار احملت لأأة
لالتفاقأ أأات الالحقأ أأة وامل ارسأ أأة الالحقأ أأة التفسأ أأري)؛ ومشأ أأروع االسأ أأت تان ( 8وثن االتفاقأ أأات الالحقأ أأة وامل ارسأ أأة
الالحقأأة أ هاة للتفسأأري)؛ ومش أروع االسأأت تان ( 9اتفأأاق األط أرا ةش أ ن تفسأأري معا أأدة)؛ ومشأأروع االسأأت تان 10
(القرارات املتط ة رطار مؤمتر للدول األطرا )ي
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 -125و أعقأ أ أأاب امل اقشأ أ أأة الأ أ أأيت أجرهتأ أ أأا الل أ أ أأة ةش أ أ أ ن التقريأ أ أأر الثالأ أ أأث ،قأ أ أأررت الل أ أ أأة،
جلس أ أأتها  3262املعق أ أأوهة  4حميران/يوني أ أأه  ،2015أن حتي أ أأي مش أ أأروع االس أ أأت تان  11ةشأ أ أ ن
الصكوك امل شئة مل ظ ات هولية ،ةالصيغة املقدمة م املقرر اخلاص ،رىل ة الصياغةي
 -126وتلقأأت الل أأة جلسأأتها  ،3266املعقأأوهة  8متوث/يوليأأه  ،2015تقريأأر أأة الصأأياغة
واعت دت ةصفة مؤقتة مشروع االست تان ( 11انظر الفرع جيم 1-أهنا )ي
 -127واعت أأدت الل أأة جلسأأتيها  3284و 3285وجلسأأتها  ،3288املعقأأوهة عل أ الت أوايل
 4و 6آب/أغس أأةس  ،2015التعلي أأق علأ أ مش أأروع االس أأت تان الأ أ ي اعتر أأد ةص أأفة مؤقت أأة
الدورة احلالية (انظر الفرع جيم 2-أهنا )ي

جيم -ن ر ر مشر رراريع االسر ررتنتاجات المتعلقر ررة باالتفاقر ررات اللحقر ررة والممارسر ررة اللحقر ررة
فيما يتعلق بتفسير المعاهدات ،التي اعتمدتها اللجنة بصفة ملقتة حتع اآلن
 -1ن

مشاريع االستنتاجات

 -128ي أ أأره في أ أأا يل أ أأي نأ أ أ
اآلن()295ي

مش أ أأاريع االس أ أأت تاجات ال أ أأيت اعت أ أأدهتا الل أ أأة ةص أ أأفة مؤقت أ أأة ح أ أأىت

االستنتاج 1
القاعدة العامة لتفسير المعاهدات ووسادل التفسير
 -1حت أأده املاهت أأان  31و 32مأ أ اتفاقي أأة فيي أأا لق أأانون املعا أأدات ،علأ أ التأ أوايل،
القاعأأدة العامأأة للتفسأأري والقاعأأدة املتعلقأأة ةوسأأائي التفسأأري التك يليأأةي وت ةبأأق اتأأان القاعأأدتان
أيضاً قانون هويل عر ي
فسأأر املعا أأدة غس أ نيأأة وفق أاً لل عأأىن العأأاهي ال أ ي يرعة أ لتعاةري أأا
 -2تر يف
السياق ال ي تره فيه و ضود موضوعها والغرض م هاي
 -3ت أ الفقأأرة  3م أ املأأاهة  ،31في أأا ت أ  ،عل أ أن يؤخ أ احلسأأبان،
ةاإلضأأافة رىل السأأياق( ،أ) أي اتفأأاق الحأأق ةأأني األطأرا ةشأ ن تفسأأري املعا أأدة أو تةبيأأق
أحكامهأ أأا؛ و(ب) أي ةارسأ أأة الحقأ أأة تةبيأ أأق املعا أ أأدة تثبأ أأت اتفأ أأاق األط أ أرا ةش أ أ ن
تفسري املعا دةي
__________

( )295لالطأأالع علأ التعليقأأات علأ مشأأاريع االسأأت تاجات مأ  1رىل  ،5انظأأر الوثأأائق الرمسيأأة لل عيأأة العامأأة ،الأأدورة الثام أأة
والس أأتون ،امللح أأق رق أأم  ،)A/68/10( 10الفق أأرة 39ي ولالط أأالع علأ أ التعليق أأات علأ أ مش أأاريع االس أأت تاجات مأ أ 6
رىل  ،10انظر الوثائق الرمسية لل عية العامة ،الدورة التاسعة والستون ،امللحق رقم  ،)A/69/10( 10الفقرة 76ي
110/245

GE.15-13770

A/70/10

وث االستعانة مب ارسة الحقأة أخأرى
-4
للتفسري مبوجب املاهة 32ي

تةبيأق املعا أدة وسأيلة تك يليأة

 -5يتأ ل تفسأأري املعا أأدة مأ ع ليأأة مرّ بأأة وحيأأدة ترعةأأي اال ت أأاو امل اسأأب
ملطتل وسائي التفسري املشار رليها ،عل التوايل ،املاهتني  31و32ي
ر
االستنتاج 2
االتفاقات اللحقة والممارسة اللحقة كوسادل تفسير ذات حجية
ترش أأكي االتفاق أأات الالحق أأة وامل ارس أأة الالحق أأة مبقتضأ أ الفق أأرة (3أ) و(ب) مأ أ
املأأاهة  ،31ةاعتبار أأا هل أأيالً موضأأوعياً عل أ فه أأم األط أرا ملعأأىن املعا أأدة ،وس أأائي تفس أأري
املبني املاهة 31ي
كات ح ية ،تةبيق القاعدة العامة لتفسري املعا دات عل ال حو يف
االستنتاج 3
تفسير أحكام المعاهدة باعتئارها قابلة للتطور عئر الزمن
ميك أ أ أن تسأ أأاعد االتفاقأ أأات الالحقأ أأة وامل ارسأ أأة الالحقأ أأة مبقتض أ أ املأ أأاهتني 31
و 32حتدي أأد مأ أأا ركا انأ أأت ال يأ أأة املفرتضأ أأة ل ط أ أرا ع أ أأد رة أ أراو املعا أ أأدة أ أأي رعةأ أأاد
مصةلو م املصةلحات املستطدمة معىن قاةالً للتةور عرب المم ي
االستنتاج 4
تعريف االتفاق اللحق والممارسة اللحقة
" -1االتفأأاق الالحأأق" ةاعتبأأار وسأأيلة تفسأأري كات ح يأأة مبقتضأ الفقأأرة (3أ)
م أ امل أأاهة  31أأو اتف أأاق ةأأني األط أرا  ،يأأتم التوص أأي رليأأه ةع أأد رة أراو املعا أأدة ،في أأا يتعل أأق
ةتفسري املعا دة أو تةبيق أحكامهاي
" -2امل ارس أ أ أأة الالحق أ أ أأة" ةاعتبار أ أ أأا وس أ أ أأيلة تفس أ أ أأري كات ح ي أ أ أأة مبقتض أ أ أ
الفق أأرة (3ب) مأ أ امل أأاهة  31أأي س أألوك تةبي أأق املعا أأدة ،ةع أأد رةرامه أأا ،يثب أأت اتف أأاق
األطرا في ا يتعلق ةتفسري املعا دةي
" -3امل ارس أأة الالحق أأة" األخ أأرى ةاعتبار أأا وس أأيلة تفس أأري تك يلي أأة مبقتضأ أ
املاهة  32ي سلوك طر أو أ ثر تةبيق املعا دة ،ةعد رةرامهاي
االستنتاج 5
إسناد الممارسة اللحقة
 -1ميكأ أن تتأ ل امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأ املأأاهتني  31و 32مأ سأألوك
تةبيق معا دة ميك رس اه رىل طر م أطرا املعا دة مبوجب القانون الدويلي
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 -2ال يش أأكي أي س أألوك آخأ أأر ،مب أأا كل أأك سأ أألوك ا ه أأات الفاعل أأة غأ أأري
التاةعأأة للأأدول ،ةارسأأة الحقأأة مبقتض أ املأأاهتني  31و32ي و أأوث مأأع كلأأك أن يكأأون أ ا
السلوك م اسباً تقدير امل ارسة الالحقة ألطرا املعا دةي
االستنتاج 6
تحديد االتفاقات اللحقة والممارسة اللحقة
 -1رن حتدي أأد االتفاق أأات الالحق أأة وامل ارس أأة الالحق أأة مبقتض أ الفق أأرة  3م أ
امل أ أأاهة  31يس أ أأتلمو ةوج أ أأه خأ أ أاص حتدي أ أأد م أ أأا ركا ان أ أأت األطأ أ أرا ق أ أأد ا أ أ أ ت ،ةاتف أ أأاق
أو مب ارسأأة ،موقفأاً رثاد تفسأأري املعا أأدةي وال يكأأون احلأأال أ لك عأأاهة ركا انأأت األطأرا
ق أأد اتفق أأت فقأ أ علأ أ ع أأدو تةبي أأق املعا أأدة مؤقتأ أاً أو اتفق أأت علأ أ وض أأع ترتي أأب ع ل أأي
(تداةري مؤقتة)ي
 -2ميك أ أن تتط أ االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتض أ الفقأأرة 3
م املاهة  31أشكاالً مت وعةي
 -3يسأأتلمو حتديأأد االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأ املأأاهة ،32
ةوجه خاص ،حتديد ما ركا ان السلوك سلوك طر أو أ ثر تةبيق املعا دةي
االستنتاج 7
اآلثار المحتملة للتفاقات اللحقة والممارسة اللحقة في التفسير
 -1تسأ أأهم االتفاقأ أأات الالحقأ أأة وامل ارسأ أأة الالحقأ أأة مبقتض أ أ الفقأ أأرة  3م أ أ
املأاهة  ،31ةتفاعلهأأا مأأع وسأأائي تفسأأري أخأأرى ،توضأيو مأأدلول معا أأدة مأأاي وقأأد يفضأأي
كلأأك رىل تضأأييق نة أأاق التفس أريات احملت لأأة أو توس أأيعه أو حتديأأد عل أ حن أأو آخأأر ،مب أأا
كلك جمال ةارسة السلةة التقديرية اليت ّوهلا املعا دة ل طرا ي

 -2ميك أ أن تس أأهم امل ارس أأة الالحق أأة مبقتض أ امل أأاهة  32أيض أاً توض أأيو
مدلول معا دة ماي
 -3يفأأرتض أن تقصأأد أطأرا معا أأدة ،مبوجأأب اتفأأاق يأأتم التوصأأي رليأأه الحق أاً
أو مب ارسأأة تةبيأأق املعا أأدة ،تفسأأري املعا أأدة ال ت قيحهأأا أو تع أأديلهاي وال يرعأأرت ع وم أاً
ةرمكاني أأة ت ق أأيو معا أأدة أو تع أأديلها مب ارس أأة الحق أأة ل ط أرا ي وال و أأي مش أأروع االس أأت تان
أ ا ةالقواع أأد املتعلثق أأة ةت ق أأيو أو تع أأديي املعا أأدات مبوج أأب اتفاقي أأة فيي أأا لق أأانون املعا أأدات
ومبوجب القانون الدويل العر ي
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االستنتاج 8
وزن االتفاقات اللحقة والممارسة اللحقة كأداة للتفسير
 -1يتوقأ أ أ وثن اتف أ أأاق الح أ أأق أو ةارس أ أأة الحق أ أأة أ أ أ هاة للتفس أ أأري مبقتضأ أ أ
الفقرة  3م املاهة  31عل وضوح وخصوصية االتفاق أو امل ارسة ،ض أمور أخرىي
 -2يتوق أ أ وثن امل ارسأ أأة الالحقأ أأة مبقتض أ أ الفقأ أأرة (3ب) م أ أ املأ أأاهة ،31
رضافة رىل كلك ،عل مدى و يفية تكرار اي
 -3قأ أ أأد يتوق أ أ أ وثن امل ارسأ أ أأة الالحقأ أ أأة أ أ أ هاة تفسأ أ أأري تك يليأ أ أأة مبقتض أ أ أ
املاهة  32عل املعايري املشار رليها الفقرتني  1و2ي
االستنتاج 9
اتفاق األطراج بشأن تفسير معاهدة
 -1يس أ أأتلمو التوص أ أأي رىل اتف أ أأاق مبقتضأ أ أ الفق أ أأرة (3أ) و(ب) مأ أ أ امل أ أأاهة 31
وجوه فهم مشرتك لتفسأري معا أدة تكأون األطأرا علأ علأم ةأه وتقبلأهي وي بغأي مأع كلأك أن
يؤخ االعتبار أنه ليس م الضروري أن يكون ا االتفاق ملمماً م ال احية القانونيةي
 -2قأأد يتبأأاي عأأده األطأرا الأأيت أأب أن تشأأارك مشأأار ةً فعالأةً امل ارسأأة
الالحقأأة م أ أجأأي وضأأع اتفأأاق مبقتض أ الفقأأرة (3ب) م أ املأأاهة 31ي وميك أ أن يشأأكي
الت أ أماو الص أ أ ت م أ أ جانأ أأب طأ أأر أو أ ثأ أأر قبأ أأوالً لل ارسأ أأة الالحقأ أأة ع أ أأدما تسأ أأتدعي
الظرو ره فعي ماي
االستنتاج 10
القرارات المتخذة في إطار ملتمر للدول األطراج
 -1يقصأ أأد مب أ أؤمتر للأ أأدول األط أ أرا  ،مبقتض أ أ مشأ أأاريع االسأ أأت تاجات أ أ ،
اجت أأاع تعقأأد الأأدول األط أرا ع أالً مبعا أأدة مأأا لغأأرض اسأأتعراض املعا أأدة أو ت في أ ا،
رال ركا تصرفت ةصفتها أعضادً يئة تاةعة مل ظ ة هوليةي

املقأاو
 -2يتوق األثر القانوم لقرار يرتطأ رطأار مأؤمتر للأدول األطأرا
األول علأ املعا أدة وعلأ أي قواعأد رجرائيأة سأأاريةي وتبعأاً للظأرو  ،قأد يفسأد أ ا القأرار
صأراحةً ،أو ضأ اً ،اتفاقأاً الحقأاً مبقتضأ الفقأأرة (3أ) مأ املأأاهة  ،31أو يأأؤثهي رىل ةارسأأة
الحق أأة مبقتضأ أ الفق أأرة (3ب) مأ أ امل أأاهة  31أو رىل ةارس أأة الحق أأة مبقتضأ أ امل أأاهة 32ي
وتتيو القأرارات املتطأ ة رطأار مأؤمتر للأدول األطأرا غالبأاً نةاقأاً غأري حصأري للطيأارات
الع لية لت في املعا دةي
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-3
سأأد الق أرار ال أ ي يرتط أ رطأأار م أؤمتر للأأدول األط أرا اتفاق أاً الحق أاً
أو ةارس أةً الحق أةً مبقتض أ الفقأأرة  3م أ املأأاهة  31ةقأأدر مأأا يعأ ّأرب ع أ اتفأأاق ،م أ حيأأث
ا أو ر ،ةأأني األط أرا ةش أ ن تفسأأري معا أأدة أي أاً أأان الشأأكي ال أ ي ا أ اعت أأاه الق أرار
واإلجراد املتبع اعت اه  ،مبا كلك اعت اه ةتوافق اآلرادي
االستنتاج 11
ِ
المنش ة لمنظمات دولية
الصكوك
 -1ت ةبأأق املاهتأأان  31و 32عل أ معا أأدة تكأأون صأأكاً م شأأئاً مل ظ أأة هوليأأةي
وة اد عل كلك ،فأرن االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة مبقتضأ الفقأرة  3مأ املأاهة 31
وسأأيلة م أ وسأأائي تفسأأري تلأأك املعا أأدات ،وامل ارس أة الالحقأأة األخأأرى مبقتض أ امل أاهة 32
وسيلة حمت لة لتفسري تلك املعا دات.
 -2ق أأد تك أأون االتفاق أأات الالحق أأة وامل ارس أأة الالحق أأة مبوج أأب الفق أأرة  3م أ
املأأاهة  ،31أو امل ارس أأة الالحقأأة األخ أأرى مبوج أأب املأأاهة  ،32مرتتب أأة عل أ ةارس أأة م ظ أأة
امل ارسةي
هولية تةبيق صكها امل شئ ،أو مت سد ًة
 -3قأد تسأا م ةارسأة م ظ أأة هوليأة تةبيأق صأأكها امل شأئ
الصك ع د تةبيق الفقرة  1م املاهة  ،31واملاهة 32ي

تفسأري كلأأك

 -4ت ةبأأق الفقأرات مأ  1رىل  3علأ تفسأأري أي معا أأدة تكأأون أأي الصأأك
امل شئ مل ظ ة هولية هون اإلخالل ة ي قواعد كات صلة م قواعد امل ظ ةي
 -2نص مشروع االستنتاج والتعليق عليه الذي اعتمدته اللجنة مؤقتا في دورتها السابعة والستين
وال علي صصلرهليص ص رال صصه راه نة ص ص رالل ص ص رو ص صرريفردترهتص ص ر

 -129في أأا يل أأي ن صصشروع صصستنراج ص ص
الس بع رتالس ني .ر
ر
االستنتاج 11
الصكوك المنشئة للمنظمات الدولية

 -1ت ةبأأق املاهتأأان  31و 32عل أ معا أأدة تكأأون صأأكاً م شأأئاً مل ظ أأة هوليأأةي
وة اد عل كلك ،فأرن االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة مبقتضأ الفقأرة  3مأ املأاهة 31
وسأأيلة م أ وسأأائي تفسأأري تلأأك املعا أأدات ،وامل ارسأأة الالحقأأة األخأأرى مبقتض أ املأأاهة 32
وسيلةً حمت لة لتفسري تلك املعا داتي
 -2ق أأد تك أأون االتفاق أأات الالحق أأة وامل ارس أأة الالحق أأة مبوج أأب الفق أأرة  3م أ
املأأاهة  ،31أو امل ارس أأة الالحقأأة األخ أأرى مبوج أأب املأأاهة  ،32مرتتب أأة عل أ ةارس أأة م ظ أأة
امل ارسةي
هولية تةبيق صكها امل شئ ،أو مت سدةً
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 -3قأد تسأا م ةارسأة م ظ أأة هوليأة تةبيأق صأأكها امل شأئ
الصك ع د تةبيق الفقرة  1م املاهة  ،31واملاهة 32ي

تفسأري كلأأك

 -4ت ةبأأق الفقأرات مأ  1رىل  3علأ تفسأأري أي معا أأدة تكأأون أأي الصأأك
امل شئ مل ظ ة هولية هون اإلخالل ة ي قواعد كات صلة م قواعد امل ظ ةي




التعليق 



 )1يشأ أ أأري مشأ أ أأروع االسأ أ أأت تان  11رىل نأ أ أأوع معأ أ أأني م أ أ أ املعا أ أ أأدات ،أي الصأ أ أأكوك امل شأ أ أأئة
لل ظ أات الدوليأأة ،والةريقأأة الأأيت يتعأأني أو أأوث رأأا أن يسأأتعان ةاالتفاقأأات الالحقأأة أو امل ارسأأة
الالحقة لتفسري ا مبوجب املاهتني  31و 32م اتفاقية فيي ا لقانون املعا داتي
 )2وتت أأاول املأأاهة  5م أ اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات الصأأكوك امل شأأئة لل ظ أأات الدوليأأة
عل وجه التحديد ،حيث ت عل ما يلي:
أي معا أأدة تكأأون أأي الوثيقأأة امل شأأئة مل ظ أأة هوليأأة
"ترةبأأق أ االتفاقيأأة عل أ ّ
أي معا أأدة ترعت أأد هاخ أأي م ظ أأة هولي أأة ،هون اإلخ أأالل ة أ أ ي قاع أأدة م أ أ قواع أأد
وعل أ أ ّ
امل ظ ة متصلة ةاملوضوع"()296ي
 )3والصأأك امل شأأئ مل ظ أأة هوليأأة مبوجأأب املأأاهة  ،5ش أ نه ش أ ن أيأأة معا أأدة ،أأو اتفأأاق هويل
"س أ أ أ أواد وره أ أ أ أ ا االتفأ أ أ أأاق وثيقأ أ أ أأة واحأ أ أ أأدة أو اث تأ أ أ أأني أو أ ثأ أ أ أأر م أ أ أ أ الوثأ أ أ أأائق املرتاةةأ أ أ أأة"،
املعا دة ي جمد م الصك امل شئ()297ي
(املاهة ()1(2أ))ي واألحكاو الوارهة مثي
 )4ورمج أ أأاالً ،ف أ أأرن امل أ أأاهة  ،5ة ص أ أأها علأ أ أ أن اتفاقي أ أأة فيي أ أأا ت ةب أ أأق علأ أ أ الص أ أأكوك امل ش أ أأئة
لل ظ أأات الدوليأأة هون اإلخأأالل ة أ ي قاعأأدة م أ قواعأأد امل ظ أأة( ،)298تتبأأع ال أ هج العأأاو لالتفاقيأأة
ال أ ي مأأؤها أن املعا أأدات ةأأني الأأدول ض أأع للقواعأأد امل صأأوص عليه أأا االتفاقيأأة "مأأا مل ت أ
املعا دة عل خال كلك"()299ي
__________

( )296انظأأر أيض أاً ال أ امل اثأأي ال أواره املأأاهة  5م أ اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات ةأأني الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة
أو في ا ةني امل ظ ات الدولية املؤرخة  21آكار/مارس A/CONF.129/15 ،1986ي
امل ظ أأة التحفظأأات املتعلقأأة ةالوثيقأأة
( )297تأ املأأاهة  )3(20مأ اتفاقيأأة فيي أأا علأ أنأأه يلأأمو أن يقبأأي ا هأأاث املطأأت
امل شأئة هلأأاي التقريأأر الثأأام عشأأر عأ التحفظأات علأ املعا أأدات ،حوليأأة ييي  ،2007ا لأأد الثأأام (ا أأمد األول)،
الصأفحة  56الفقأرات  ،77- 75الوثيقأة )(A/CN.4/584؛ S. Rosenne, Developments in the Law of Treaties
1945-1986 (Cambridge, Cambridge University Press, 1989), p. 204ي
(Yearbook …, 1966, vol. II, p. 191; K. Schmalenbach, “Art. 5”, in Vienna Convention on the Law of )298
Treaties – A Commentary, O. Dörr and K. Schmalenbach, eds. (Heidelberg, Springer 2012), p. 89, para. 1ي
( )299انظ أ أأر م أ أأثالً املأ أ أواه 16؛ و(19أ) و(ب)؛ و )1(20و( )3و( )4و()5؛ و22؛ و)3(24؛ و)2(25؛ و)1(44؛
و55؛ و)2(58؛ و)1(70؛ و)1(72؛ و )1(77م أ أ أ أ أ أ اتفا قي أ أ أ أ أأة فيي أ أ أ أ أ أأا لق أ أ أ أ أأانون املعا أ أ أ أ أأدات لعأ أ أ أ أ أأاو 1969
()United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331ي
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 )5ويقتص أ أأر مش أ أأروع االس أ أأت تان  11علأ أ أ اإلش أ أأارة رىل تفس أ أأري الص أ أأكوك امل ش أ أأئة لل ظ أ أأات
الدوليأأةي ل أ لك ،فرنأأه ال يت أأاول مجيأأع جوانأأب هور االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة في أأا يتعلأأق
ةتفس أأري املعا أأدات ال أأيت تش أأرتك فيه أأا م ظ أأات هولي أأةي و أأو ال يس أأري ،علأ أ وج أأه اخلص أأوص ،علأ أ
تفسأأري املعا أأدات املعت أأدة هاخأأي م ظ أأة هوليأأة أو املعا أأدات الأأيت تربمهأأا م ظ أأات هوليأأة وال تكأأون
أ أ أأي نفس أ أ أأها ص أ أ أأكو اً م ش أ أ أأئة مل ظ أ أ أأات هولي أ أ أأة()300ي وةاإلض أ أ أأافة رىل كل أ أ أأك ،ال ي ةب أ أ أأق مش أ أ أأروع
االسأأت تان  11علأ تفسأأري الق أرارات الصأأاهرة عأ أجهأأمة امل ظ أأات الدوليأأة ةصأأفتها تلأأك( ،)301مبأأا
()303
كلأ أأك تفسأ أأري ق أ أرارات احملأ أأا م الدوليأ أأة( ،)302أو اآلثأ أأار املرتتبأ أأة عل أ أ االجتهأ أأاه الواضأ أأو والثاةأ أأت
(" )"jurisprudence constantلل حأأا م أو اهليئأأات القضأأائية()304ي وأخ أرياً ،ال يت أأاول االسأأت تان عل أ
وجه التحديد املسائي املتعلقة ةاإلعالنأات الصأاهرة عأ يئأة رصأد ملعا أدة مؤلفأة مأ خأرباد مسأتقلني،
وال وثن أشكال معي ة م امل ارسة ع وماً ،و ي مسائي قد يرتةرق رليها مرحلة الحقةي
 )6وتعأأرت ا لأأة األوىل مأ الفقأأرة  1م أ مشأأروع االسأأت تان  11ةس أريان امل أاهتني  31و32
مأ اتفاقيأأة فيي أأا عل أ املعا أأدات الأأيت تكأأون صأأكو اً م شأأئة مل ظ أأات هوليأأة()305ي وأ أأدت حمك أأة
العدل الدولية كلك فتوا ا ةش ن مشروعية استطداو هولة ما ل سلحة ال ووية نماع مسلو:

__________

( )300الفئأأة األخأأرية م أ املعا أأدات تت اوهلأأا اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات ةأأني الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة أو في أأا ةأأني
امل ظ ات الدولية )(A/CONF.129/15ي
(Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, )301
"( Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, at p. 442, para. 94رغأم أن قواعأد تفسأري املعا أدات الأوارهة
املأأاهتني  31و 32م أ اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات قأأد تأأوفر قأأدراً م أ التوجيأأه ،فأأرن الف أوارق املوجأأوهة ةأأني
قرارات جملس األمأ واملعا أدات تعأد أن تفسأري قأرارات جملأس األمأ يقتضأي أيضأاً مراعأاة عوامأي أخأرى")؛ انظأر
أيضأاً H. Thirlway, “The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960-1989, Part Eight”,
British Yearbook of International Law, vol. 67 (1996), p. 1, at p. 29; M. C. Wood, “The Interpretation of

;Security Council Resolutions”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 2 (1998), p. 73, at p. 85

()302

R. Gardiner, Treaty Interpretation (Oxford, Oxford University Press, 2nd ed. 2015), p. 127ي
Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of Preah
Vihear (Cambodia v.Thailand) (Cambodia v. Thailand), Judgment, I.C.J. Reports 2013, p. 281, at p. 307,

"( para. 75ال ميك مساواة حك ٍم صاهر ع احملك ة مبعا دة ،فاملعا دة صك يست د قوته ومض ونه امللأ ِمم ْني مأ
رض أأا ال أأدول املتعاق أأدة و أأوث أن يتأ أ ثر تفس أأري ةالس أألوك الالح أأق لتل أأك ال أأدول وفقأ أاً لل ب أأدأ امل ص أأوص علي أأه
املاهة  ،31الفقرة ( 3ب) ،م اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات املربمة عاو )"1969ي
( )303انظأر Regina v. Secretary of State for the Environment, Transports and the Regions ex parte Alconbury
(Developments Limited and others) [2001] UKHL 231; Regina v. Special Adjudicator ex parte Ullah; Do
(FC) v. Immigration Appeal Tribunal [2004] UKHL 26 [20] (Lord Bingham); Regina (On The Application

of Animal Defenders International) v. Secretary of State For Culture, Media and Sport [2008] UKHL 15ي
( )304ق أأد يك أأون أ أ ا االجته أأاه وس أأيلة لتحدي أأد قواع أأد الق أأانون ،علأ أ ال ح أأو املش أأار رلي أأه ،علأ أ وج أأه اخلص أأوص،
الفقرة (1ه) م املاهة  38م ال ظاو األساسي حملك ة العدل الدولية املؤر  26حميران/يونيه 1945ي
( ،Gardiner )305احلاشية  301أعال  ،الصفحتان  281و282ي
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تعت أأرب الص أأكوك امل ش أأئة لل ظ أأات الدولي أأة ،مأ أ وجه أأة نظ أأر رمسي أأة ،معا أ أدات
متعدهة األطرا وت ةبق عليها القواعد الراسطة لتفسري املعا دات()306ي
)7

ورأت احملك ة في ا يتعلق مبيثاق األمم املتحدة ما يلي:
"اتبع أأت احملك أ أةر ،امل اس أأبات الس أأاةقة ال أأيت تع أأني عليه أأا فيه أأا أن تفس أأر ميث أأاق
األمأأم املتحأأدة ،املبأأاهئ والقواعأأد امل ةبقأأة ع وم أاً عل أ تفسأأري املعا أأدات رك رهنأأا اعرتفأأت
ةامليثاق عا ٍ
دة متعدهة األطرا  ،ورن انت معا دة كات مسات خاصة معي ة"()307ي

 )8و الوقأأت نفسأأه ،تأأوحي املأأاهة  ،5وتؤ أأد ق أرارات احملأأا م الدوليأأة ،ة أ ن الصأأكوك امل شأأئة
أوع خأاص قأد يلأمو تفسأري ا ةةريقأة معي أةي وة أاد عليأه،
لل ظ ات الدولية ي أيضاً معا أدات مأ ن ٍ
الحظت حمك ة العدل الدولية ما يلي:
"لك الصأكوك امل شأئة لل ظ أات الدوليأة تعتأرب أيضأاً معا أدات مأ نأوع خأاص؛
فأأالغرض م هأأا أأو اسأأتحداث أشأأطاص جأأده م أ أشأأطاص القأأانون يت تعأأون ةدرجأأة م أ
االس أأتقاللية وتعه أأد رل أأيهم األطأ أرا مبه أأة ةل أأوغ أ أأدا مش أأرت ةي وميك أ أ أن تث أأري أ أ
املعا أأدات ،ع أأد تفسأأري ا ،مشأأا ي معي أأة ألسأأباب م أ مجلتهأأا طاةعهأأا ال أ ي يعتأأرب طاةع أاً
اتفاقيأ أ أاً ويعت أ أأرب الوق أ أأت نفس أ أأه طاةعأ أ أاً مؤسس أ أأياً؛ ورن الة أ أأاةع احمل أ أأده لل ظ أ أأة امل شأ أ أ ة
واأل أأدا الأأيت أناطهأأا رأأا مؤسسأأو ا ،والواجبأأات املرتبةأأة ةأأاألهاد الفعأأال لواائفهأأا ،فضأالً
ع أ ةارس أأتها اخلاص أأة ،له أأا عوام أأي تس أأتحق ا ت ام أاً خاص أاً ع أأدما أأني الوق أأت لتفس أأري
تلك املعا دات امل شئة"()308ي
 )9وا ل أأة الثاني أأة مأ أ الفق أأرة  1مأ أ مش أأروع االس أأت تان  11تش أأري ةوج أأه أخأ أ رىل ع اص أأر
املأأاهتني  31و 32الأأيت تت أأاول االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة وسأأيلة للتفسأأري ،وتؤ أأد أن
االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتض أ الفقأأرة  3م أ املأأاهة  ،31وسأأيلة م أ وسأأائي تفسأأري
الصأأكوك امل شأأئة لل ظ أأات الدوليأأة ،وامل ارسأأة الالحقأأة األخأأرى مبقتضأ املأأاهة  32وسأأيلةً حمت لأأة
لتفسري تلك الصكوكي
 )10واعرتف أأت حمك أأة الع أأدل الدولي أأة ة أ أ ن امل أأاهة ()3(31ب) ت ةب أأق عل أ أ الص أأكوك امل ش أأئة
لل ظ أأات الدوليأأةي و فتوا أأا ةشأ ن مشأأروعية اسأأتطداو هولأأة مأأا ل سأألحة ال وويأأة نأماع مسأألو،
وص أأفت احملك أأة الص أأكوك امل ش أأئة لل ظ أأات الدولي أأة ة هن أأا معا أأدات م أ ن أأوع خ أأاص مث أورهت
تفسري ا لدستور م ظ ة الصحة العاملية عل حنو ما يلي:
__________

()306
()307
()308

GE.15-13770

Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. Reports
1996, p. 66, at p. 74, para. 19ي
Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion, I.C.J.
Reports 1962, p. 151, at p. 157ي
Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. Reports
1996, p. 66, at p. 75, para. 19ي
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"وفقاً للقاعأدة العرفيأة للتفسأري املبي أة صأراحة املأاهة  31مأ اتفاقيأة فيي أا لقأانون
املعا أأدات لعأأاو  ،1969أأب أن تفسأأر أحكأأاو معا أأدة مأأا "حسأأب السأأياق ال أوارهة فيأأه
و ضود موضوع املعا دة وغرضها" ،ويراع ةاإلضافة رىل السياق ما يلي:
[ييي] (ب) أي ةارس أأات الحق أأة
ةش ن تفسري املعا دة"()309ي

تةبي أأق املعا أأدة تثب أأت اتف أأاق األط أرا

وأشأ أأارت احملك أ أأة رىل س أ أواةق خمتلف أ أأة م أ أ اجتهاه أ أأا القض أ أأائي اس أ أأتعانت فيه أ أأا ،مجل أ أأة
أم أ أأور ،ةامل ارس أ أأة الالحق أ أأة مبوج أ أأب امل أ أأاهة ()3(31ب) وس أ أأيلة للتفس أ أأري ،ف عل أ أأت أهن أ أأا س أ أأتةبق
املاهة ()3(31ب):
"ييي أ القضأأية للبأأت مأأا ركا أأان الس أؤال ال أ ي طرلأأب رىل احملك أأة الأأره
علي أ أ أأه ي ش أ أ أ "ض أ أ أ نة أ أ أأاق أنش أ أ أأةة" م ظ أ أ أأة الص أ أ أأحة العاملي أ أ أأة ،وفق أ أ أاً لدس أ أ أأتور تل أ أ أأك
امل ظ ة"()310ي
[ Land and

 )11والق أ أرار الصأ أأاهر قضأ أأية احلأ أأدوه الربيأ أأة والبحريأ أأة ةأ أأني الكأ أأامريون وني رييأ أأا
 ]Maritime Boundary between Cameroon and Nigeriaمث أأال آخ أأر عل أ أ الق أ أرارات ال أأيت ش أأدهت

فيهأا احملك أأة علأ امل ارسأأة الالحقأأة للةأأرفني نفسأأيه ا( ،)311قضأأية تتعلأأق ةتفسأأري الصأأك امل شأأئ
مل ظ أأة هولي أأةي وانةالق أاً م أ مالحظ أأة مفاه أأا أن "ال أأدول األعض أأاد أو ل أأت رىل اهليئ أأة أيض أاً ةع أأض
املهاو اليت مل ير عليها أصالً نصوص املعا دة"( ،)312خلصت احملك ة رىل ما يلي:
"يتبأ أ أأني م أ أ أ نصأ أ أأوص املعا أ أ أأدة وةارسأ أ أأة [الةأ أ أأرفني] ،الأ أ أأيت يأ أ أأره حتليأ أ أأي هلأ أ أأا
الفقأرتني  64و 65أعأأال  ،أن يئأأة حأأوض غأأرية تشأأاه م ظ أأة هوليأأة متأأارس صأأالحياهتا
م ةقأأة جغرافيأأة حمأأدهة؛ غأأري أن مقصأأد ا لأأيس تسأأوية املسأأائي املتصأألة غفأأا السأألم واألمأ
الدوليني ،عل صعيد رقلي ي ،ول لك ال ي ةبق عليها الفصي الثام م امليثاق"()313ي

 )12وت ةبأأق أيض أاً املأأاهة ()3(31أ) عل أ املعا أأدات امل شأأئة لل ظ أأات الدوليأأة()314ي ةيأأد أن
االتفاق أأات الالحق أأة القائ أأة ة أ أ اهتا ال أأيت تربمه أأا ال أأدول األط أ أرا في أأا ةي ه أأا في أأا يتص أأي ةتفس أأري

__________

( )309املرجع نفسهي
( )310املرجع نفسهي
( )311انظ أأر امل أأاهة  17مأ أ االتفاقي أأة وال ظ أأاو األساس أأي املتعلق أأني ةتة أأوير ح أأوض غ أأرية تش أأاه (معا أأدة ف أأورت  -الم أأي
لعأاو Heidelberg Journal of International Law, vol. 34 (1974), at p. 80 : ،)1964؛ وانظأر ع ومأاً P. H. Sand,
“Development of International Water Law in the Lake Chad Basin”, ibid., pp. 52-76ي
Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, (Cameroon v. Nigeria), Preliminary
()312
Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 275, at p. 305, para. 65ي
( )313املرجع نفسه ،الصفحتان  306و ،307الفقرة 67ي
(Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), International Court of Justice Judgment )314
 ،of 31 March 2014, para. 46متأاح علأ الأراة التأايلhttp://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf :؛ وانظأأر
أيضاً احلاشية  341أهنا وال املرافق هلاي
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الص أأكوك امل شأ أأئة لل ظ أأات الدوليأ أأة ليس أأت شأ أأائعةي فع أأدما ت ش أ أ مس أأائي تتعلأ أأق ةتفس أأري أ أ
الصكوك ،تتصأر األطأرا ر أغلأب األحيأان ةوصأفها أعضأاد امل ظ أة رطأار جهاث أا العأاوي
وركا اقتض أأت احلاج أأة رهخ أأال تغي أأري علأ أ املعا أأدة أو تع أأديلها أو تك ي أأي أحكامه أأا ،تتب أأع ال أأدول
األعضأأاد رج أراد التعأأديي امل صأأوص عليأأه املعا أأدة أو تأأربو معا أأد ًة أخأأرى تتط أ العأأاهة شأأكي
رطأأار اجت اعأأات ا هأأاث
ةروتو أأول()315ي ولكأ األطأرا ميك هأأا أيضأاً أن تتصأأر ةصأأفتها أ
العاو التاةع لل ظ ة املع يةي و عاو :1995
أن

"[ييي] توص ألت حكومأأات الأأدول األعضأأاد اخل أأس عشأأرة التفأأاق مشأأرتك مفأأاه
ا القرار و التفسري املعت د كو احل ية ألحكاو املعا دة كات الصلة"()316ي

أي أن:
"يكأأون اس أأم الع ل أأة األوروةيأأة الي أأوروي [ييي] ويرس أأتطدو اسأأم الي أأورو حتدي أأداً ة أأدالً
م أ أ أ أ أ املصأ أ أ أ أأةلو العأ أ أ أ أأاو " "ECUال أ أ أ أ أ ي وره املعا أ أ أ أ أأدة لإلشأ أ أ أ أأارة رىل وحأ أ أ أ أأدة ال قأ أ أ أ أأد
األوروةية"()317ي
واعت أأربت األهةي أأات أ أ ا القأ أرار الص أأاهر عأ أ "ال أأدول األعض أأاد ا ت ع أأة
األورو  ،مبثاةة اتفاق الحق مبوجب املاهة ()3(31أ)()318ي

رط أأار" االحت أأاه

 )13ويصعب أحيانأاً حتديأد مأا ركا انأت "الأدول األعضأاد ا ت عأة رطأار" جهأاث عأاو مل ظ أة
هوليأأة تقصأأد التصأأر ةصأأفتها أعضأأاد أ ا ا هأأاث ،علأ حنأأو مأأا تفعأأي العأأاهة ،أو أهنأأا تقصأأد
الص أأك امل شأأئ لتل أأك امل ظ أأة()319ي وع أأدما تص أأدت
التصأأر ةص أأفتها املسأأتقلة أأدول أط أرا
حمك ة العدل التاةعة لالحتاه األورو هل املس لة ،اعت دت اةتداد عل صيغة التصر املعد:
"م الواضو م صأيغة كلأك احلكأم أن األع أال الأيت ي تيهأا ةثلأو الأدول األعضأاد
الأ ي يتصأرفون ،ال ةصأفتهم أعضأاد ا لأس ،ةأي ةصأفتهم ةثلأني حلكومأاهتم ،في ارسأون
ةشأأكي مجأأاعي صأأالحيات الأأدول األعضأأاد ،أأي أع أأال ال ضأأع لل راجعأأة القضأأائية مأ
جانب احملك ة"()320ي
__________

()315
()316
()317
()318

()319

انظر املواه  41-39م اتفاقية فيي اي
انظأر Madrid European Council, Conclusions of the Presidency, European Union Bulletin, no. 12 (1995), p.
10 at I. A. Iي
املرجع نفسهي
انظأر A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 3rd ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 2013),

p. 215; G. Hafner, “Subsequent Agreements and Practice: Between Interpretation, Informal Modification
and Formal Amendment”, in Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford University
Press, 2013), p. 105, at pp. 109-110ي
P.C.G. Kapteyn and P. VerLoren van Themaat, Introduction to the Law of the European Communities, 3rd
ed. (London, Kluwer Law International, 1998), pp. 340-343ي

(Case C-181/91 and C-248/91, Parliament v. Council and Commission [1993], ECR I-3713, para 12 )320ي
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لكأ أ احملك أأة أول أأت في أأا ةع أأد أمهيأ أةً حامس أأة رىل "مضأ أ ون [القأ أرار] ومجي أأع املالةس أأات ال أأيت
أحاطت ةاعت اه " ي ا تتبني ما ركا ان القرار امل ور قراراً لل هاث أو قراراً للدول األطرا نفسها:
"وة أأاد علأ كلأأك ،ال يكفأأي أن يوصأ الع أأي ة نأأه ‘قأرار للأأدول األعضأأاد‘ لكأأي
يرسأأتثىن م أ املراجعأأة القضأأائية رطأأار املأأاهة  173م أ املعا أأدةي فاسأأتث اد ع أأي م أ أ ا
القبي أ أأي م أ أ املراجع أ أأة يقتض أ أأي أيض أ أاً التحق أ أأق ة أ أأا ركا أ أأان ،م أ أ حي أ أأث مض أ أ ونه ومجي أ أأع
املالةسات اليت أحاطت ةاعت اه  ،قراراً م قرارات ا لس الواقع"()321ي
 )14ورىل جانب االتفاقأات الالحقأة أو امل ارسأة الالحقأة الأيت تثبأت اتفأاق مجيأع األطأرا علأ
حنأأو مأأا تأ عليأأه املأأاهة ()3(31أ) و(ب) ،قأأد تكأأون أأاك ةارسأأات الحقأأة أخأأرى يتبعهأأا طأأر
واحأ أأد أو أ ثأ أأر تةبيأ أأق الصأ أأك امل شأ أأئ مل ظ أ أأة هوليأ أأة ،وتتسأ أأم أيض أ أاً ة مهيتهأ أأا ةال سأ أأبة لتفسأ أأري
املعا أأدة كات الصأألة()322ي والصأأكوك امل شأأئة لل ظ أأات الدوليأأة ،غري أأا م أ املعا أأدات املتعأأدهة
األط أرا  ،تر يفف أ ةعأأض األحيأأان ع أ طريأأق االتفاقأأات أو امل ارسأأات الالحقأأة الث ائيأأة واإلقلي يأأة
علأ أ س أأبيي املث أأال()323ي و أ أ املعا أأدات الث ائي أأة ال تعت أأرب ح أأد كاهت أأا اتفاق أ ٍ
أات الحق أأة ة أأاملعىن
الصأأك
املقصأوه املأأاهة ()3(31أ) ،ألهنأا معا أأدات مربمأة فقأ ةأني عأأده حمأدوه مأ األطأرا
امل ش أأئ املتع أأده األطأ أرا ي ةي أأد أهن أأا ق أأد تقأ أدثو ضأ أ اً ت ي أأدات تتعل أأق ةالتفس أأري الص أأحيو للص أأك
امل شئ نفسه وقد تشكي أهاة تفسري تك يلية مبوجب املاهة 32ي
 )15وت أأربث الفق أأرة  2م أ مش أأروع االس أأت تان  11طريق أأة معي أأة ت شأ أ ر أأا أو تت س أأد االتفاق أأات
الالحق أ أأة وامل ارس أ أأة الالحق أ أأة مبقتضأ أ أ امل أ أأاهتني  )3( 31و32ي فاالتفاق أ أأات الالحق أ أأة وامل ارس أ أأة
الالحقأأة للأأدول األط أرا قأأد تكأأون "مرتتبأأة عل أ " رهوه فعلهأأا رثاد ةارسأأة م ظ أأة هوليأأة تةبيأأق
ص أأكها امل ش أأئي وة أأدالً مأ أ كل أأك ،ق أأد "تت س أأد" االتفاق أأات الالحق أأة وامل ارس أأة الالحق أأة لل أأدول
اتفأ أأاق م ش أأئ ةارسأ أأة م ظ أأة هوليأ أأة تةبي أأق صأ أأكها امل ش أأئي واملقصأ أأوه ةعبأ أأارة
األط أ أرا
"مرتتبأأة" أأو أن تش أ ي نش أأود االتفاق أأات الالحق أأة وامل ارسأأة الالحق أأة وتةور أأا ،ةي أأا امل أراه ةعب أأارة
"مت سأأدة" أأو تك أريس أ االتفاقأأات وامل ارسأأة وتفصأأيلهاي وقأأد تعكأأس ةارسأأة امل ظ أأة الدوليأأة
__________

( )321املرجع نفسه ،الفقرة 14ي
( )322انظأأر مشأأروعي االسأأت تاجني ( 1الفقأأرة  )4و( 4الفقأأرة  ،)3تقريأأر أأة القأأانون الأأدويل عأ هورهتأأا اخلامسأأة والسأأتني،
الوثأأائق الرمسيأأة لل عيأأة العامأأة ،الأأدورة الثام أأة والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،)A/68/10( 10الفصأأي الراةأأع ،الصأأفحتان 14
و ،15والصفحة  ،21الفقرة 10؛ والصفحات  ،53-47الفقرات 36-22ي
( )323ي ةبأأق أ ا ،عل أ سأأبيي املثأأال ،عل أ اتفاقيأأة الة أريان املأأدم الأأدويل (اتفاقي أة شأأيكاغو) ( United Nations, Treaty
Series, vol. 15, p. 295) signed at Chicago on 7 December 1994; P.P.C. Haanappel, “Bilateral Air Transport
Agreements – 1913-1980”, The International Trade Law Journal, vol. 5 (1980), p. 241, at pp. 241-267; L.
Tomas, “Air Transport Agreements, Regulation of Liability”, in Max Planck Encyclopedia of Public

( International Lawمتأاح علأ الأراة التأايل )http://www.mpepil.com؛
Regime for International Aviation (Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2009), p. 10ي

B. F. Havel, Beyond Open Skies, A New
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لتأأا احلأأالتني االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة للأأدول األطأرا
نفسها (انظر مشروع االست تان )324()4ي

الصأأك امل شأأئ لل ظ أأة

 )16وأقأأرت حمك أأة العأأدل الدوليأأة فتوا أأا ةش أ ن مشأأروعية اسأأتطداو الدولأأة ل سأألحة ال وويأأة
ال ماعأأات املسأألحة ةرمكانيأأة أن تعكأأس ةارسأأة م ظ أأة اتفأأاق أو ةارسأأة الأأدول األعضأأاد ةصأأفتها
أطراف أاً املعا أأدة نفس أأها ،ولك ه أأا خلص أأت رىل أن امل ارس أأة
رىل" ةارسة الحقة مبقتض املاهة ()3(31ب):

تل أأك القض أأية مل "جتس أأد أو ترقأ أ

"رن الق أرار ن ص ع  40-46ال أ ي اعتر أأد ،مأأع تصأأويت الأأبعض معارض أةً لأأه ،فأأور
طأرح مسأ لة مشأأروعية اسأتطداو األسأألحة ال وويأة علأ م ظ أأة الصأحة العامليأأة ،ال ميكأ اعتبأأار
أنه يعرب ،أو يرق غد كاته رىل حد التعبري ع ةارسأة تثبأت اتفأاق أعضأاد امل ظ أة علأ تفسأري
هستور ا عل حنو مي ّك ها م معا ة مس لة مشروعية استطداو األسلحة ال ووية"()325ي
 )17و أ أ القض أأية ،نظ أأرت احملك أأة املق أأاو األول ،ع أأد غ أأث أمهي أأة قأ أرار م ظ أأة هولي أأة
ةال سبة لتفسري صكها الت سيسأي ،مأا ركا أان القأرار سأد أو يرقأ رىل "ةارسأة تثبأت اتفاقأاً ةأني
أعضاد امل ظ ة" مبوجب املاهة ()3(31ب)()326ي
 )18وعلأ نفأأس الشأأا لة ،نصأأت ةعبأأارات عامأأة يئأأة االسأأتئ ا التاةعأأة مل ظ أأة الت أأارة العامليأأة
عل ما يلي:
"نرى ،اسأت اهاً رىل نأ املأاهة ()3(31أ) مأ اتفاقيأة فيي أا ،أن القأرار الأ ي يتطأ
األعض أأاد ميك أ أ اعتبأ أأار ‘اتفاقأ أ أاً الحق أ أاً ةأ أأني األط أ أرا ‘ ةش أ أ ن تفسأ أأري االتف أأاق املش أ أ ول
أو تةبيأأق أحكامأأه ركا ‘ ‘1أأان الق أرار ،م أ ال احيأأة المم يأأة ،الحق أاً لالتفأأاق املش أ ول كي
الص أألة؛ ‘ ‘2أأان الق أرار يع أأرب ،ص أأيغة ومض أ وناً ،ع أ اتف أأاق ة أأني األعض أأاد ةش أ ن تفس أأري
أو تةبيق حكم م أحكاو قانون م ظ ة الت ارة العاملية"()327ي
__________

()324

()325

R. Higgins, “The Development of International Law by the Political Organs of the United Nations”, ASIL

Proceedings 59th Annual Meeting (1965), p. 116, at p. 119؛ ميكأ أيضأاً مل ارسأة م ظ أة هوليأة ،عأالوة علأ
وهن أأا مرتتب أأة علأ أ اتف أأاق أو ةارس أأة األطأ أرا نفس أأها أو مت س أأدة فيه أأا ،أن تك أأون مبوج أأب الفق أأرة  ،2وس أأيلة
للتفسري حد كاته مبوجب الفقرة ( 3انظر أهنا الفقرات ))35-)25ي
Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. Reports
1996, p. 66, at p. 81, para. 27ي

( )326اعت أأد ت حمك أأة العأأدل الأأدويل الدائ أأة أ ا ال أ هج ع أأد نظر أأا

قضأأية

Competence of the International

Labour Organization to regulate, incidentally, the personal Work of the Employer, Advisory Opinion,
1926, P.C.I.J. Series B No. 13, at pp. 19-20; see S. Engel, “‘Living’ International Constitutions and the
World Court (the Subsequent Practice of International Organs under their Constituent Instruments)”,

()327
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International and Comparative Law Quarterly, vol. 16 (1967), p. 865, at p. 871ي
WTO, Appellate Body Report, United States – Measures Affecting the Production and Sale of Clove
Cigarettes, WT/DS406/AB/R, 4 April 2012, para. 262ي
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 )19وةال سأأبة للشأأروط الأأيت ميك أ الهأأا اعتبأأار الق أرار الصأأاهر ع أ جهأأاث عأأاو اتفاق أاً الحق أاً
مبقتض املاهة ()3(31أ) ،ارت ت يئة االستئ ا التاةعة مل ظ ة الت ارة العاملية ما يلي:
" -263في ا يتعلق ةالع صر األول ،ن و ةأ ن قأرار الدوحأة الأوثاري اعتر أد ةتوافأق اآلراد
تشري الثام/نوف رب  2001أث اد انعقاه املؤمتر الوثاري الراةع مل ظ ة الت ارة العامليةي

14

[ييي] وفي ا يتعلق ةالع صر الثأام ،فأرن السأؤال الرئيسأي الأ ي تتعأني اإلجاةأة عليأه
و ما ركا انت الفقرة  2-5مأ قأرار الدوحأة الأوثاري تعأرب عأ اتفأاق ةأني األعضأاد ةشأ ن
تفسأ أأري أو تةبيأ أأق مصأ أأةلو ‘مأ أأدة معقولأ أأة‘ ال أ أواره املأ أأاهة  12-2م أ أ االتفأ أأاق املتعلأ أأق
ةاحلواجم التق ية للت ارةي
 -264ونشري رىل أن الفقرة  2-5م قرار الدوحة الوثاري ت

عل ما يلي:

ر أاً ةالش أأروط احملأأدهة الفق أأرة  12م أ املأأاهة  2م أ االتفأأاق املتعل أأق ة أأاحلواجم
التق يأأة للت أأارة ،ترفهأأم عبأأارة "مأأدة معقولأأة" عل أ أهنأأا تعأأد املعتأأاه فأأرتة ال تقأأي ع أ 6
أشهر ،رال ركا تع ر غضون تلك الفرتة ةلوغ األ دا املشروعة اليت يرج حتقيقهاي
 -265وع أأد التصأأدي ملس أ لة مأأا ركا انأأت الفقأأرة  2-5م أ ق أرار الدوحأأة الأأوثاري تعأأرب ع أ
اتفأ ٍ
أاق ةأأني األعضأأاد ةش أ ن تفسأأري أو تةبيأأق مصأأةلو "مأأدة معقولأأة" ال أواره املأأاهة 12-2
م أ أ االتف أ أأاق املتعل أ أأق ةأ أأاحلواجم التق ي أ أأة للت أ أأارة ،وج أ أأدنا ررشأ أأاهات مفي أ أأدة تق أ أأارير يئ أ أأة
االسأأتئ ا ع أ قضأأية ا اعأأات األوروةيأأة  -قضأأية املأأوث الثالثأأة (املأأاهة  ،5-21ر أواهور -
طلأ أأب التحكأ أأيم الثام)/قضأ أأية ا اعأ أأات األوروةيأ أأة  -قضأ أأية املأ أأوث الثالثأ أأة (املأ أأاهة ،5-21
الوالي أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأات املتح أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأدة) [ EC–Bananas III (Article 21.5–Ecuador II)/EC–Bananas III
])(Article 21.5–USي فقأأد الحظأأت يئأأة االسأأتئ ا أن أأة القأأانون الأأدويل تصأ االتفأأاق
الالحأأق مبع أأا املقصأأوه املأأاهة ()3(31أ) مأ اتفاقيأأة فيي أأا "ة نأأه ع صأأر رضأأا مأ ع اصأأر
التفس أ أأري كات احل ي أ أأة ال أ أأيت ي بغ أ أأي أخأ أ أ ا االعتب أ أأار رىل جان أ أأب الس أ أأياق"ي ورأت يئ أ أأة
االس أأتئ ا أن " أأة الق أأانون ال أأدويل ،ةرحالته أأا رىل عب أأارة ‘التفس أأري كي احل ي أأة‘ ،ت أأرى أن
املأأاهة ()3(31أ) تشأأري رىل االتفاقأأات الأأيت تأؤثر حتديأأداً تفسأأري املعا أأدات"ي وسأ ظر ،ة أأاد
عل أ كلأأك ،مأأا ركا انأأت الفقأأرة  2-5تأأؤثر حتديأأداً تفسأأري املأأاهة  12-2م أ االتفأأاق
املتعلق ةاحلواجم التق ية للت ارةي [ييي]
 -268ول س أأباب الس أأالفة ال أ أ ر ،نؤي أأد م أأا خلص أأت رلي أأه يئ أأة اخل أ أرباد ييي ومف أأاه أن
الفقأأرة  2-5مأ قأرار الدوحأأة الأأوثاري تشأأكي اتفاقأاً الحقأاً ةأأني األطأرا  ،ةأأاملعىن املقصأأوه
امل أأاهة ()3(31أ) م أ أ اتفاقي أأة فيي أأا ،ةش أ أ ن تفس أأري مص أأةلو "م أأدة معقول أأة" ال أ أواره
املاهة  12-2م االتفاق املتعلق ةاحلواجم التق ية للت ارة"()328ي
__________

( )328املرجأأع نفسأأهي (احلواشأأي حم وفأأة)؛ ورغأأم أن ق أرار الدوحأأة الأأوثاري ال يت أأاول حك أاً م أ أحكأأاو اتفاقيأأة م ظ أأة
الت أأارة العامليأأة حأأد كاهتأأا ،فرنأأه يتعلأأق ة أ ر رفق لتلأأك االتفاقيأأة ( أأو "االتفأأاق املتعلأأق ةأأاحلواجم التق يأأة للت أأارة")
يشكي جمداً ال يت مأ م االتفاق امل شئ مل ظ ة الت ارة العاملية( ،املاهة  ) 2(2م اتفاق م ظ ة الت ارة العاملية)ي
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 )20وم أأع أن حمك أأة الع أأدل الدولي أأة مل تش أأر صأ أراحة رىل امل أأاهة ()3(31أ) ع أأدما اعت أأدت علأ أ
رع أأالن ا عي أأة العام أأة املتعل أأق ةالعالق أأات الوهي أأة ة أأني ال أأدول تفس أأري امل أأاهة  )4(2م أ امليث أأاق ،فق أأد
سألةت احملك أة الضأود علأ "موقأ الةأرفني ومواقأ الأدول مأ ةعأض قأرارات ا عيأة العامأة" وقبوهلأا
ر أأا()329ي و أ أ ا الس أأياق ،خل أ ع أأده مأ أ املأ أؤلفني رىل أن االتفاق أأات الالحق أأة ة أأاملعىن املقص أأوه
املأأاهة ()3(31أ) ميك أ  ،اأأرو معي أأة ،أن ت ش أ ع أ أع أأال األجهأأمة العامأأة مل ظ أأات هوليأأة(،)330
مثأأي ا عيأأة العامأأة ل مأأم املتحأأدة ،أو تت سأأد فيهأأا()331ي والواقأأع ،حسأأب ا ك أأرت يئأأة االسأأتئ ا

__________

()329

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),

" :Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 100, para. 188ال ميك فهم األثأر ال أاجم عأ املوافقأة علأ
ن أ مثأأي أ الق أرارات ةاعتبأأار حمأأض ‘تك أرار أو ريضأأاح‘ لاللت أماو التعا أأدي امل بثأأق ع أ امليثأأاقي ةأأي ميك أ عل أ
العكس م كلك فه ه قبول ةصحة القاعدة أو جم وعة القواعد اليت تعل ها القرارات عل حأدة"ي و أ العبأارة الأيت
يأراه رأأا األسأأاس ريضأأاح الأأدور ال أ ي ميكأ لق أرارات ا عيأأة العامأأة أن تؤهيأأه نشأ ة القأأانون العأأر  ،تقأأر أيض أاً
ة قةة تتعلق ةاملعا دات مفاه أا أن تلأك القأرارات ميكأ أن تعأرب عأ اتفأاق األطأرا أو مواقفهأا ةشأ ن تفسأري معأني
مليثاق األمم املتحدة عا دة ("ريضأاح")؛ وانظأر أ لكAccordance with International Law of the Unilateral :
Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, at p. 437,

para. 80؛ انظر

ا الصده عل سبيي املثال،

L. B. Sohn, “The UN System as Authoritative Interpreter of its

Law”, in United Nations Legal Order, vol. 1, O. Schachter and C. C. Joyner, eds. (Cambridge, American

()330

( Society of International Law/Cambridge University Press, 1995), p. 169, at pp. 176-177حيأأث يشأأار
في ا يتعلق ةقضية نيكاراغوا رىل أن "احملك ة قبلت رعالن العالقات الوهية تفسري كي ح ية لل يثاق")ي
H. G. Schermers and N. M. Blokker, International Institutional Law, 5th ed. (Leiden/Boston, Martinus

( Nijhoff, 2011), p. 854حيأأث يشأأار رىل مجعيأأة ص أ دوق التعأأويض ع أ األض أرار ال امجأأة ع أ التلويأأث ال فةأأي
وتفس أرياهتا للص أأكوك امل ش أأئة للص أ دوق)؛ وM. Cogen, “Membership, Associate Membership and Pre-
Accession Arrangements of CERN, ESO, ESA, and EUMETSAT”, International Organizations Law

( Review, vol. 9 (2012), p. 145, at 157-158حيأث يشأار رىل القأرار الأ ي ا أ جملأس امل ظ أة األوروةيأة للبحأوث
ال ووية ةاإلمجاع  17حميران/يونيه  2010وال ي يفسأر معأايري االنضأ او رىل امل ظ أة األوروةيأة للبحأوث ال وويأة
امل صوص عليها اتفاقيتها ،اتفاق الحق حسب ا ت عليه املاهة ()3(31أ))ي
( )331انظأر E. Jimémez de Aréchega, “International Law in the Past Third of a Century”, Recueil des Cours, vol. 159
( (1978), p. 32حيأأث يالحأأا في أأا يتعلأأق ةأأرعالن العالقأأات الوهيأأة أن " أ ا القأرار [ييي] يشأأكي تعبأرياً كا ح يأأة عأ
اآلراد اليت تتشاطر ا أطرا امليثاق افة في ا يتعلق ر املباهئ األساسية وةعض ال تأائج الالثمأة امل بثقأة ع هأاي و ضأود
الظرو  ،يبدو م الصعب رنكار وثن اإلعالن امل ور وح يته مأ ال احيأة القانونيأة ،سأواد ةوصأفه قأراراً يعأرت مبأا
يعترب األعضاد أنفسهم قواعد قائ ة مأ قواعأد القأانون العأر  ،أو ةوصأفه نصأاً يفسأر امليثأاق مأ خأالل االتفأاق الالحأق
وامل ارسأة الالحقأأة مأ جانأأب مجيأأع أعضأأائه")؛ و ”O. Schachter, “General Course in Public International Law
جتسأد‘ مبأاهئ امليثأاق  -رمأا
"( Recueil des Cours, vol. 178 (1982), p. 113رن القأرارات املعل أة للقأوانني الأيت ت ث
أؤول و‘ ّ
قواعد عامة أو في ا يتعلق غاالت خاصة  -ميكأ اعتبار أا تفسأرياً كا ح يأة مأ جانأب األطأرا اللتماماهتأا التعا ديأة
القائ أأةي وألن أ الق أرارات نصأأوص تفس أريية اتفقأأت عليهأأا مجيأأع الأأدول األعضأأاد ،أأان م أ السأأهي تص أ يفها ض أ
مصأدر مسأتقر مأ مصأاهر القأانون")؛ و P. Kunig, “United Nations Charter, Interpretation of”, in Max Planck
Encyclopedia of Public International Law, vol. X, R. Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2012),

( p. 273, at 275حيأأث يأ يت أن "[قأرارات ا عيأأة العامأأة] ،ركا اعت أأدت ةتوافأأق اآلراد ،ميكأ أن تأأؤهي هوراً جو ريأاً
وتغري أأا وم أ مث تفسأأري ميثأأاق األمأأم املتحأأدة" ،Aust ،احلاشأأية  318أعأأال  ،ص ( 213حيأأث
نش أ ة القأأيم القانونيأأة ّ
يشأأري رىل أن ق أرار ا عيأأة العامأأة ‘( 210/51التأأداةري الراميأأة رىل القضأأاد عل أ اإلر أأاب الأأدويل‘) ميك أ اعتبأأار اتفاق أاً
الحقاً ةش ن تفسري ميثاق األمم املتحدة)ي و ي القرارات اليت يشري رليها املؤلفون معت دة ةتوافق اآلرادي
GE.15-13770

123/245

A/70/10

التاةعأة مل ظ أأة الت أأارة العامليأأة ،ةاإلشأارة رىل الل أة( ،)332أن ال مأأربر لتوصأأي قأرار مجأأاعي ةاعتبأأار مأ
‘ع اصأر التفسأأري كات احل يأأة‘ رطأار املأأاهة ()3(31أ) ،رال ركا أأان أطأرا الصأأك امل شأأئ لل ظ أأة
الدولية تصرفوا ةصفتهم ومل يتصرفوا ،عل حنو ما يفعلون العاهة ،ةصأفتهم املؤسسأية عضأاد
ا هاث العاو التاةع لل ظ ة املع ية()333ي
 )21وتشأري الفقأأرة  2رىل ةارسأأة م ظ أأة هوليأة ،ولأأيس رىل ةارسأأة جهأأاث تأاةع مل ظ أأة هوليأأةي وقأأد
ت شأ ةارسأأة م ظ أأة هوليأأة عأ سأألوك جهأأاث تأأاةع هلأأا ،وقأأد ت شأ أيضأاً عأ سأألوك جهأأاثي أو أ ثأأر
م أجهمهتاي
 )22واالتفاقات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة ل طأرا  ،الأيت قأد تكأون "مرتتبأة علأ " ةارسأة م ظ أة
هوليأة أو "مت سأأدة فيهأا" ،قأأد تكأون مرتبةأأة ارتباطأاً وثيقأاً أحيانأاً ةامل ارسأة الأأيت تتبعهأا امل ظ أأة نفسأأهاي
فعل أ سأأبيي املثأأال ،خلصأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة فتوا أأا ةش أ ن ناميبيأأا ،معأأرض تفسأأري ا لعبأأارة
"أص أوات [ييي] متفق أأة" ال أوارهة امل أاهة  )3(27م أ ميثأأاق األم أأم املتح أأدة ،رىل أهن أأا تش أ ي أص أوات
امل ظ أة ،مأع ريقاهنأا
امل ت عني ع التصويت ،معت دة كلك أساساً عل ةارسة ا هاث املطأت
الوقت نفسه ة ن تلك امل ارسة انت آن اك "مقبولة ع وماً" لدى الدول األعضاد:
[ييي] تق أأدو أع أ أأال جمل أأس األم أ أ عل أ أ م أ أدى فأ أأرتة طويلأ أأة أهل أأة وفأ أأرية عل أ أ أن
القأ أرارات الرئاس أأية واملواقأ أ ال أأيت يتطأ أ ا أعض أأاد ا ل أأس ،وال س أأي ا األعض أأاد ال أأدائ ون،
فس أأرت تفسأ أرياً ثاةتأ أاً ومتس أأقاً ةارس أأة االمت أأاع الة أأوعي مأ أ جان أأب أي عض أأو هائ أأم ة هن أأا
ال تش أأكي عائقأ أاً أأول هون ا أأاك القأ أراراتي و أ ا اإلجأ أراد الأ أ ي اعت أأد جمل أأس األمأ أ ،
واترب أأع هون تغي أأري ةع أأد تع أأديي امل أأاهة  27مأ أ امليث أأاق ع أأاو  ،1965أأان مقب أأوالً ع ومأ أاً
لدى أعضاد األمم املتحدة ويدل عل وجوه ةارسة عامة لتلك امل ظ ة"()334ي
و تلك القضية ،أ دت احملك ة ةارسأة جهأاث واحأد أو أ ثأر مأ أجهأمة امل ظ أة
الدوليأة و أ لك "القبأأول العأاو" رأ امل ارسأأة لأدى الأأدول األعضأأاد ،ووصأفت املأميج الأ ي
أأع ةأأني أ ي الع ص أري ةاعتبأأار "ةارسأأة عامأأة لل ظ أأة"()335ي واتبعأأت احملك أةر أ ا
__________

( )332انظر احلاشية  327أعال  ،الفقرة 265ي
(Y. Bonzon, Public Participation and Legitimacy in the WTO (Cambridge, Cambridge University Press, )333
2014), pp. 114-115ي
(Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) )334
Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 22ي
(H. Thirlway, “The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960-1989, Part Two”, British )335
( Yearbook of International Law, vol. 61 (1990), p. 61, at 76-77حيأث كر أر أن "رشأارة احملك أة رىل امل ارسأة
ةاعتبار ا ةارسة ‘تتبعها‘ امل ظ ة يرفأرتض أن املأراه رأا اإلحالأة ال رىل ةارس ٍأة تتبعهأا امل ظ أة كيأان قأانوم عالقاهتأا
مع غري ا م أشطاص القانون الأدويل ،ةأي رىل ةارسأة متبعأة أو موافأق عليهأا أو حتظأ ةأاالحرتاو علأ صأعيد امل ظ أة
ة سأر اي ويتبأأني ضأأود كلأأك أن امل ارسأأة [ييي] ر أأا أأي اعأرتا مأ جانأأب األعضأأاد اآلخأري جملأأس األمأ
القرارات"ي
كلك الوقت ،ةي وم جانب مجيع الدول األعضاد م خالل قبوهلا الض د ،ةصحة
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الأ أ هج فتوا أأا ةشأ أ ن اآلث أأار القانوني أأة ال اش أأئة عأ أ تش أأييد ج أأدار األرض الفلس أأةي ية
احملتلة ،فرأت ما يلي:
"تعترب احملك ة أن امل ارسة املقبولة [التو يأد مضأا ] لل عيأة العامأة ،علأ ال حأو
ال ي تةورت رليه ،تتفق مع الفقرة  1م املاهة  12م امليثاق"()336ي
وةاحلديث ع "امل ارسأة املقبولأة لل عيأة العامأة"( ،)337أ أدت احملك أة ضأ اً أن
قب أأول ال أأدول األعض أأاد الضأ أ د ةامل ارس أأة ال أأيت تتبعه أأا امل ظ أأة تةبي أأق املعا أأدة يسأ أ و
ةرثبات اتفاقها عل تفسري حكم املعا دة كي الصلة()338ي
 )23وعلأ أ ا األسأأاس ،مأ املعقأأول أن نعتأأرب أن "امل ارسأأة كات الصأألة أأي العأأاهة ةارسأأة
م ْ يقع علأ عأاتقهم واجأب األهاد"( ،)339أي أنأه "ركا أو لأت الأدول رىل م ظ ٍأة أهاد أنشأةة معيّ أة
مبوجأأب معا أأدة ،فأأرن يفيأأة ت في أ تلأأك األنشأأةة ميك أ أن تشأأكي ةارسأأة رطأأار املعا أأدة؛ لك أ
البت في ا ركا انت ةارسأة مأ أ ا القبيأي تثبأت وجأوه اتفأاق ةأني األطأرا ةشأ ن تفسأري املعا أدة
قد يتةلب أخ عوامي أخرى احلسبان"()340ي
 )24وعليأأه أشأأارت حمك أأة العأأدل الدوليأأة ،قضأأية صأأيد احليتأأان أنتار تيكأأا ،رىل توصأأيات (غأأري
مل ِممأأة) أصأأدرهتا الل أأة الدوليأأة لشأأؤون صأأيد احليتأأان (و أأو اسأأم م ظ أأة هوليأأة م ش أ ة مبوجأأب االتفاقيأأة
الدولي أأة لت ظ أأيم ص أأيد احليت أأان( ،)341واس أأم جه أأاث مأ أ أجه أأمة االتفاقي أأة) ،ف وض أأحت أن أ أ التوص أأيات
"حي أأا ترعت أأد ةتوافأأق اآلراد أو ةتصأويت ةاإلمجأأاع ،قأأد تكأأون هلأأا أمهيأأة ةال سأأبة لتفسأأري االتفاقيأأة أو ال ظأأاو
املرفق را"()342ي ومع كلك ،أةدت احملك ة الوقت كاته أيضاً مالحظة حت يرية مفاه ا اآليت:
__________

()336

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion,
I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 149-150ي

( )337املرجع نفسه ،الصفحة 150ي
( )338انظأأر التعليأأق عل أ ا لأأة الثانيأأة م أ الفقأأرة  2م أ مشأأروع االسأأت تان  ،9تقريأأر أأة القأأانون الأأدويل ع أ أع أأال هورهتأأا
الساهس أأة والس أأتني ،الوث أأائق الرمسي أأة لل عي أأة العام أأة ،ال أأدورة التاس أأعة والس أأتون ،امللح أأق رق أأم  ،)A/69/10( 10الفص أأي
السأأاةع ،الصأأفحات  ،265-261الفق أرات 24-13؛ و M.E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna
Convention on the Law of Treaties (Martinus Nijhoff Publishers, 2009), pp. 431-432, para. 22؛ و J. Arato,
“Treaty Interpretation and Constitutional Transformation”, Yale Journal of International Law, vol. 38 (2013),

p. 289, at p. 322ي
( ،Gardiner )339احلاشية  301أعال  ،الصفحة 281ي
( )340املرجع نفسهي
)(Cambridge, S. Schiele, Evolution of International Environmental Regimes: The Case of Climate Change ( 341
Cambridge University Press, 2014), pp. 37-38؛ وDefining Issues in A. Gillespie, Whaling Diplomacy:
International Environmental Law (Cheltenham, Edward Elgar, 2005), p. 411ي
(Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), International Court of Justice )342
 ،Judgment of 31 March 2014, para. 46متاح عل الراة التايل:
http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdfي
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"[ييي] تأأويل أسأرتاليا ونيوثيل أأدا أمهيأأة قانونيأأة مبالغأاً فيهأأا للقأرارات واملبأأاهئ التوجيهيأأة
الص أأاهرة عل أ س أأبيي التوص أأية ال أأيت يعت أأد عليه أأا البل أأداني في أ ر أوالً أن الكث أأري م أ ق أرارات
الل ة الدولية لشؤون صأيد احليتأان اعتر أد هون احلصأول علأ ت ييأد مجيأع الأدول األطأرا
االتفاقيأأة ،وهون موافقأأة الياةأأان عل أ وجأأه اخلصأأوصي وةالتأأايل ،فأأرن أ الصأأكوك ال ميك أ
أن ترعت أأرب اتفاقأ أاً الحقأ أاً ةشأ أ ن تفس أأري مع أ ّأني لل أأاهة الثام أأة وال ةارسأ أةً الحقأ أةً تثب أأت اتف أأاق
األط أرا ةش أ ن تفس أأري املعا أأدة ،ةأأاملعىن املقص أأوه الفق أرتني الف أأرعيتني (3أ) و(ب) ،عل أ
التوايل ،م املاهة  31الوارهة اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات"()343ي
 )25غأأري أن أ املالحظأأة التح يريأأة ال تسأأتبعد أن قأراراً معيّ أاً اعتر أأد ةأأدون ت ييأأد مجيأأع الأأدول
األعضاد ،ميكأ أن يرسأفر أو يعأرب عأ موقأ أو ةارسأة لفأراهى الأدول األعضأاد تةبيأق املعا أدة
يؤخ ان ةعني االعتبار مبوجب املاهة )344(32ي
 )26وتشأأري الفقأأرة  3م أ مشأأروع االسأأت تان  11رىل شأأكي آخأأر م أ أشأأكال امل ارسأأة الأأيت قأأد
تك أأون كات ص أألة في أأا يتعل أأق ةتفس أأري ص أأك م ش أأئ مل ظ أأة هولي أأة ،و أأي :ةارس أأة امل ظ أأة ح أأد
كاهت أأا ،أي "ةارس أأتها اخلاص أأة" ةاعتبار أأا خمتلف أأة عأ أ ةارس أأة ال أأدول األعض أأادي و ةع أأض القض أأايا
أخأ ت حمك أأة العأأدل الدوليأأة ةارسأأة م ظ أأة هوليأأة اعتبار أأا ع أأد تفسأأري ا للصأأكوك امل شأأئة هون
اإلش أأارة رىل ةارس أأة ال أأدول األعض أأاد امل ظ أ أة أو قبوهل أأاي وك ب أأت احملك أأة ةوج أأه خ أأاص رىل أن
"امل ارسة اخلاصة" مل ظ ة هولية "[ييي] قد تستحق ا ت اماً خاصاً" ع لية التفسري()345ي

 )27وعل أ سأأبيي املثأأال ،ك أأرت احملك أأة فتوا أأا ةش أ ن أ ليأأة ا عيأأة العامأأة لقبأأول هولأأة
األمم املتحدة ما يلي:
"األجه أأمة ال أأيت أسأ أ دت رليه أأا امل أأاهةر  4ا أأاك القأ أرار ةاس أأم امل ظ أأة ةشأ أ ن مسأ أ لة
االنض او رليها هأةأت علأ تفسأري الأ مبعأىن أن ا عيأة العامأة ال أوث هلأا أن تقأرر قبأول
هولة رال ة ادً عل توصية م جملس األم "()346ي
__________

( )343املرجع نفسه ،الفقرة 83ي
( )344انظر Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion,
( I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 149حيأأث أشأري رىل قأرار ا عيأة العامأأة (1600ه ،)15-املأؤر  15نيسأأان/
أةريأأي  ،1961وثيقأأة األمأأم املتحأأدة ( A/RES/1600اعتر أأد ة غلبي أأة  60صأأوتاً ،مأأع امت أأاع  23عض أواً ع أ التص أأويت،
واعأ أ أ أرتاض  16عضأ أ أ أواً آخأ أ أ أري  ،مأ أ أ أ هم االحت أ أ أأاه الس أ أ أأوفيايت وهول أخ أ أ أأرى مأ أ أ أ ‘الكتل أ أ أأة الشأ أ أ أرقية‘)؛ وقأ أ أ أرار ا عي أ أ أأة
العام أأة (1913ه 13 ،)18-أأانون األول/هيس أ رب  ،1963وثيق أأة األم أأم املتح أأدة ( A/RES/1913اعتر أأد ة غلبي أأة 91
صوتاً مؤيداً مقاةي تصويتني سلبيني م رسبانيا والربتغال)ي
(Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, )345
p. 66, at p. 74ي انظأر أيضأاً D. Simon, L’interprétation judiciaire des traités d’organisations internationales,
Paris, Pedone, 1981, pp. 379-384ي
(Competence of the General Assembly regarding Admission to the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. )346
Reports 1950, p. 4, at p. 9ي
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 )28وةاملثأأي ،أشأأارت احملك أأة ،فتوا أأا ةش أ ن انةبأأاق الفأأرع  22م أ املأأاهة الساهسأأة م أ اتفاقيأأة
امتياثات األمم املتحدة وحصاناهتا ،رىل أع ال أجهمة امل ظ ة ،ع دما ت اولت ةارسة "األمم املتحدة":
"م أ ناحيأأة ع ليأأة ،حأأدث ةعأأض األحيأأان ،حسأأب معلومأأات قأأدمها األمأأني
طبيعتهأأا ةصأأورة متمايأأدة  -ة شأأطاص
العأأاو ،أن أناطأأت األمأأم املتحأأدة مهأأاو  -تل أ
ال يت تعون مبر م موافي األمم املتحأدةي [ييي] و مجيأع أ احلأاالت يرسأتدل مأ ةارسأة
األمأأم املتحأأدة علأ أن األشأأطاص الأ ي يعييف أأون علأ أ ا ال حأأو ،وعلأ األخأ أعضأأاد
مهاو حسب معىن الفرع )347("22ي
الل ان واهليئات ،يرعتربون خرباد موفدي

 )29و الفتوى اليت أصأدرهتا حمك أةر العأدل الدوليأة ةشأ ن امل ظ أة االستشأارية احلكوميأة الدوليأة
لل الح أأة البحري أأة ،أش أأارت احملك أأة رىل "امل ارس أأة ال أأيت تتبعه أأا امل ظ أ أةر نفس أأها ت فيأ أ االتفاقي أأة"
ٍ
وسيلة م وسائي التفسري()348ي

 )30وأوضأحت احملك أة ،فتوا أأا ةشأ ن ةعأض نفقأأات األمأم املتحأدة ،السأأبب الأ ي ميكأ أن
ع أأي ةارس أأة م ظ أأة هولي أأة ،ح أأد كاهت أأا ،مب أأا كل أأك ةارس أأة جه أأاث ةعي أأه ،كات ص أألة ةتفس أأري
صكها امل شئ:
"مل ترقبأأي االقرتاحأأات املقدمأأة أث أأاد صأأياغة امليثأأاق القائلأأة ةتطويأأي حمك أأة العأأدل
الدولي أأة الص أأالحية ال هائي أأة لتفس أأري امليث أأاق؛ واحملك أأة اآلن ةص أأده رص أأدار رأي استش أأاريي
ع أأاو  ،1945أأب ة أأادً علأ أ كل أأك أن يق أأوو أأي جه أأاث ،ة أأاهئ
وحس أأب املت أأوخ
األمر علأ األقأي ،ةتحديأد واليتأهي فأركا اعت أد جملأس األمأ مأثالً قأراراً يرأمعم أن القصأد م أه
أأو صأأون السأأالو واألمأ الأأدوليني ،وحت يف أأي األمأأني العأأاو التمامأ ٍ
أات ماليأأة وفقأاً لواليأأة أو ركن
ر
()349
املبالغ م ‘نفقات امل ظ ة"‘ ي
ورها القرار امل ور ،فال ةد م اعتبار
 )31وتتقاسأأم م ظ أأات هوليأأة ثأأرية السأ ة نفسأأها ،أي عأأدو حتديأأد جهأأة معيّ أأة متتلأأك "الصأأالحية
ال هائية لتفسري" صكها امل شأئي ف ضأح االسأت تان الأ ي استطلصأته احملك أة مأ أ ا الظأر مقبأوالً
ع وم أاً ةاعتبأأار يسأأري عل أ امل ظ أأات الدوليأأة()350ي و أأان خلأأوص احملك أأة ،فتوا أأا ةش أ ن ةعأأض
__________

()347
()348
()349
()350

Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on the Privileges and Immunities of the United
Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1989, p. 177, at p. 194, para. 48ي
Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-Governmental Maritime Consultative
Organization, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1960, p. 150, at p. 169ي
Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion, I.C.J.
Reports 1962, p. 151, at p. 168ي
J. Klabbers, An Introduction to Institutional Law, 2nd ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 2009), p.

90؛ و C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations, 2nd ed. (Cambridge,
Cambridge University Press, 2005), p. 25؛ و J. E. Alvarez, International Organizations as Law-Makers (Oxford,

Oxford University Press, 2006), p. 80؛ و ،Rosenneاحلاشية  297أعال  ،الصفحتان 225-224ي
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نفق أأات األم أأم املتح أأدة ،رىل اف أرتاض اس أأت دته مأ أ ةارس أ ِأة م ظ أأة هولي أأة ،مب أأا كل أأك ةارس أأة جه أأاث
واحد أو أ ثر م أجهمهتا ،شكالً م أشكال االعرتا ر امل ارسة وسيلةً للتفسري()351ي
 )32ومأ املتفأأق عليأأه ع ومأاً أن تفسأأري الصأأكوك امل شأأئة لل ظ أأات الدوليأأة مأ خأأالل ةارسأأة
أجهمهتأأا يشأأكي وسأأيلة كات صأألة م أ وسأأائي التفسأأري( ،)352ومأأع كلأأك مثأأة ةعأأض أوجأأه االخأأتال
ةني املأؤلفني ةشأ ن يفيأة توضأيو صألة "امل ارسأة اخلاصأة" مل ظ أة هوليأة ،ألغأراض التفسأري ،ضأود
قواعأأد فيي أأا لتفسأأري املعا أأدات()353ي وميك أ  ،عل أ أقأأي تقأأدير ،اعتبأأار تلأأك امل ارسأأة وسأأيلة تفسأأري
تك يلي أأة مبوج أأب امل أأاهة )354(32ي واحملك أأة ،ةرش أأارهتا رىل أع أأال ص أأاهرة ع أ أ امل ظ أأات الدولي أأة
اعتر أأدت رغ أأم معارض أأة ةع أأض ال أأدول األعض أأاد( ،)355ق أأد اعرتف أأت ة أ ن تل أأك األع أأال ق أأد تش أأكي
ةارسةً ألغأراض التفسأري ،ولك هأا ليسأت ع ومأا ةارسأة (كات وثن أ أرب) تثبأت اتفاقأاً ةأني األطأرا
ةشأ ن التفسأأري ،وتقأع ضأ نةأاق املأأاهة )3(31ي غأري أن املأؤلفني يتفقأون ،رىل حأأد ةعيأد ،علأ أن
ةارسأأة م ظ أأة هوليأأة ،حأأد كاهتأأا ،غالب أاً مأأا تكأأون مفيأأدة توضأأيو املعأأىن املعتأأاه ملصأأةلحات
املعا دة السياق ال ي ورهت فيه و ضود موضوع املعا دة والغرض م ها(.)356ي
 )33وق أأد أ أأدت الل أأة ،تعليقه أأا عل أ أ مش أأروع االس أأت تان  " ،1يفي أأة مس أأامهة امل ارس أأة
الالحق أ أأة واالتفاق أ أأات الالحق أ أأة ،أو ع أ أأدو مس أ أأامهتها ،حتدي أ أأد املع أ أأىن الع أ أأاهي لل ص أ أأةلحات
__________

()351

E. Lauterpacht, “The Development of the Law of International Organizations by the Decisions of

International Tribunals”, Recueil de Cours, vol. 152 (1976), p. 377, at p. 460؛ و

N. M. Blokker, “Beyond

‘Dili’: On the Powers and Practice of International Organizations”, in State, Sovereignty, and International

()352

Governance, G. Kreijen, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2002), pp. 312-318ي

C. Brölmann, “Specialized Rules of Treaty Interpretation: International Organizations”, in The Oxford Guide

to Treaties, D. Hollis, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2012), pp. 520-521؛ و

S. Kadelbach, “The

Interpretation of the Charter”, in The Charter of the United Nations: A Commentary, B. Simma et al., eds. 3rd
Oxford University Press, 2012), p. 71, at p. 80

ed. (Oxford,؛ و ،Gardinerاحلاشأية  301أعأال  ،الصأفحتان

 127و281ي
( ،Gardiner )353احلاشأأية  301أعأأال  ،الصأأفحة 282؛ و ،Schermers and Blokkerاحلاشأأية  330أعأأال  ،الصأأفحة 844؛
و J. Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 8th ed. (Oxford, Oxford University Press,
2012), p. 187؛ و ،Klabbersاحلاشأأية  350أعأأال  ،الصأأفحتان 90-89؛ وانظأأر أيض أاً Partial Award on the
Lawfulness of the Recall of the Privately Held Shares on 8 January 2001 and the Applicable Standards for

Valuation of those Shares, 22 November 2002, UNRIAA, vol. XXIII, p. 183, at p. 224, para. 145ي
( )354قأد تعيأد الل أة ال ظأر تعريأ "امل ارسأة الالحقأة األخأرى" الأوارهة مشأروعي االسأت تاجني  )4(1و( )3()4مأ
أجأي توضأيو مأأا ركا أان ي بغأي تصأ ي ةارسأة م ظ أة هوليأأة حأد كاهتأا ضأ أ الفئأة الأأيت مأا ثالأت حأأىت اآلن
مقتصأأرة علأ ةارسأأة األطأرا ؛ انظأأر تقريأأر أأة القأأانون الأأدويل عأ أع أأال هورهتأأا اخلامسأأة والسأأتني ،الوثأأائق الرمسيأأة
لل عية العامة ،الدورة الثام ة والستون ،امللحق رقم  ،)A/68/10( 10الفصي الراةع ،الصفحتان  14و15ي
( )355احلاشية  344أعال ي
( )356اسأأتطدمت حمك أأة العأأدل الدوليأأة عبأأارة "أغراضأأها ومهامهأأا ،حسأأب ا رحت أ ّده ص أراحة أو ض أ اً الوثأأائق امل شأأئة هلأأا
امل ارسة"Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory ،
وحسب ا يت سد
Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 174, at p. 180ي
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السأأياق ال أ ي ورهت فيأأه و ضأأود موضأأوع املعا أأدة والغأأرض م هأأا"()357ي و أ االعتبأأارات مه أأة
أيضاً ةال سبة مل ارسة امل ظ ة الدولية نفسهاي
 )34وم مث ترست د الصلة امل ك ة "لل ارسة اخلاصة" مل ظ ة هولية مأ املأاهتني  )1(31و 32مأ
اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأداتي وتس أ و تلأأك القواعأأد ،عل أ وجأأه اخلصأأوص ،ة أ ن تؤخ أ االعتبأأار
ةارسة امل ظ ة كاهتا ،مبا كلك ةارسة جهاث واحد أو أ ثر م أجهمهتا ،ةاعتبار ا كات صلة ةتحديأد
موضوع املعا دة وغرضها ،مبا كلك وايفة امل ظ ة الدولية املع ية ،مبوجب املاهة )358()1(31ي
 )35وةالتايل ،جتيم املاهة  5م اتفاقية فيي ا تةبيق قواعأد التفسأري الأوارهة املأاهتني  31و 32علأ
حنو يراعي ةارسأة م ظ أة هوليأة ،تفسأري صأكها امل شأئ مبراعأاة طاةعهأا املؤسسأي اخلأاص()359ي وعلأ
ا ال حو ،ميك أيضا أن تسهم تلك الع اصر حتديأد مأا ركا أان معأىن ة أد مأ ة أوه الصأك امل شأئ
مل ظ ة هولية ما قاةالً للتةور عرب المم أو ال ،وحتديد يفية حدوث ا التةور ركا صو األمر()360ي
 )36وتش أأري الفق أأرة  ،3علأ أ غأ أرار الفق أأرة  ،2رىل ةارس أأة م ظ أأة هولي أأة ةرمته أأا ،ول أأيس رىل ةارس أأة
جهأاث تأأاةع مل ظ أة هوليأأة ،ألن ةارسأة امل ظ أأة الدوليأة املع يأأة ميكأ أن ت شأ أيضأاً عأ السألوك املشأأرتك
__________

( )357تقرير ة القانون الدويل ع أع ال هورهتا اخلامسة والستني ،الوثائق الرمسية لل عية العامة ،الأدورة الثام أة والسأتون،
امللحأأق رقأأم  ،)A/68/10( 10الفصأأي الراةأأع ،الصأأفحة  ،24احلاشأأية 58؛ وانظأأر عل أ وجأأه اخلصأأوص Land and
Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections,

Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 275, at pp. 306-307, para. 67ي
( )358انظرVoting Procedure on Questions Relating to Reports and Petitions Concerning the Territory of South-West
Africa, Advisory Opinion, Separate Opinion of Judge Lauterpacht, I.C.J. Reports 1955, p. 67, at p. 106

("رن التفسأأري الصأأحيو للصأأك امل شأأئ أأب أن ي خ أ االعتبأأار ال ال أ الرمسأأي للصأأك األصأألي فحسأأب ،ةأأي
هورة حياة امل ظ ة")ي
و يفية رع اله امل ارسة الفعلية و ضود االجتا ات اليت تتكش
الشأراح لتبأأني مأأا ركا أأان الةأأاةع املؤسسأأي اخلأأاص لأأبعض امل ظ أأات الدوليأأة ميكأ أن يسأأفر ،مقرتن أاً
( )359مثأأة نقأأاش هائأأر ةأأني ّ
ةاملباهئ والقأيم املكرسأة صأكو ها امل شأئة ،عأ تفسأري "هسأتوري" أيضأاً للصأكوك املأ ورة يسأتلهم القأانون الدسأتوري
ال أأوطد؛ انظ أأر ،عل أ أ س أأبيي املثأ أأالJ.E. Alvarez, “Constitutional Interpretation in International Organizations”, in ،
The Legitimacy of International Organizations J.-M. Coicaud and V. Heiskanen, eds. (Tokyo, United Nations
University Press, 2001), pp. 104-154;. A. Peters, « L’acte constitutif de l’organisation internationale », in E.
Lagrange, J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales (Paris, LGDJ, 2013), pp. 216-218 ; M.
Wood, “‘Constitutionalization’ of International Law: A Sceptical Voice”, in K. H. Kaikabad, M Bohlinder (eds.),
International Law and Power: Perspectives on Legal Order and Justice. Essays in Honour of Colin Warbrick,

()360

(Leiden/Boston, Brill/Nijhoff, 2009), pp. 85-97ي
)Legal consequences for States of the continued presence of South Africa in Namibia (South West Africa
notwithstanding Security Council resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, pp. 31-32,

para. 53؛ انظأ أأر أيض أ أاً مشأ أأروع االسأ أأت تان  ،3تقريأ أأر أ أأة القأ أأانون الأ أأدويل ع أ أ أع أ أأال هورهتأ أأا اخلامسأ أأة والسأ أأتني،
الوثائق الرمسية لل عية العامأة ،الأدورة الثام أة والسأتون ،امللحأق رقأم  ،)A/68/10( 10الفصأي الراةأع ،الصأفحات 12
و38-30؛ و – O. Dörr, “Art. 31 General rule of interpretation”, in Vienna Convention on the Law of Treaties
A Commentary, O. Dörr and K. Schmalenbach, eds. (Heidelberg, Springer, 2012), p. 537, para. 31؛
و ،Schmalenbachاحلاشية  298أعال  ،الصفحة  ،92الفقرة 7ي
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ة أأني جه أأاثي أو أ ث أأر ليص أأبو هل أأا ط أأاةع متثيل أأي()361ي ومفه أأوو أن ةارس أأة م ظ أأة هولي أأة ال ميكأ أ أن
تكأأون كات صأألة ةتفسأأري صأأكها امل شأأئ رال ركا انأأت تلأأك امل ظ أأة تت تأأع ةالصأأالحية الالثمأأة ،ألن
اك شرطاً عاماً يقتضي أال تت اوث امل ظ ات الدولية حدوه سلةتها ونةاق صالحيتها()362ي
 )37وتس أ أأت د الفق أ أأرة  3مأ أ أ مش أ أأروع االس أ أأت تان  11رىل األع أ أأال الس أ أأاةقة لل أ أأةي ف ش أ أأروع
االس أأت تان  5يت أأاول "امل ارس أأة الالحق أأة" وفقأ أاً لتعريفه أأا الأ أواره مش أأروع االس أأت تان  ،4رك تتعل أأق
ةسألوك أطأرا معا أدة تةبيأأق املعا أدةي وال يعأأد مشأروع االسأأت تان  5أن ةارسأة م ظ أأة هوليأأة،
حأأد كاهتأأا ،تةبيأأق صأأكها امل شأأئ ال ميك أ أن تكأأون ةارسأأة كات صأألة مبوجأأب املأأاهتني 31
و32ي ففي التعليق عل مشروع االست تان  ،5رأت الل ة ما يلي:
"وميكأ أ أن تك أأون مق أأررات امل ظ أأات الدولي أأة وقراراهت أأا وةارس أأاهتا األخ أأرى كات
عالقأأة حأأد كاهتأأا ةتفسأأري املعا أأداتي و أ ا األمأأر معأأرت ةأأه علأ سأأبيي املثأأال الفقأأرة
الفرعية (ي) م املأاهة  2مأ اتفاقيأة فيي أا لقأانون املعا أدات ةأني الأدول وامل ظ أات الدوليأة
أو في أأا ةأأني امل ظ أأات الدوليأأة الأأيت تشأأري رىل ‘امل ارسأأة املسأأتقرة‘ امل ظ أأة ةاعتبار أأا أحأأد
أشكال ‘قواعد امل ظ ة‘"()363ي
 )38وتعك أ أأس الفق أ أأرة  4م أ أ مش أ أأروع االس أ أأت تان  11امل أ أأاهة  5م أ أ اتفاقي أ أأة فيي أ أأا ،واس أ أأتعريت
صأأياغتها م أ تلأأك املأأاهةي وت ةبأأق الفقأأرة عل أ احلأأاالت املش أ ولة ةأأالفقرات م أ  1رىل  ،3وتكفأأي
انةباق القواعد املشار رليها فيها وتفسأري ا وتةبيقهأا "هون رخأالل ةأ ي قواعأد كات صألة مأ قواعأد
امل ظ أأة"ي ويتعأأني فهأأم عبأأارة "قواعأأد امل ظ أأة" عل أ غ أرار الفهأأم املقصأأوه م هأأا املأأاهة (2ي) م أ
اتفاقي أأة فيي أأا لق أأانون املعا أأدات ة أأني ال أأدول وامل ظ أأات الدولي أأة أو في أأا ة أأني امل ظ أأات الدولي أأة،
و لك املاهة (2ب) م مسؤولية امل ظ ات الدولية لعاو 2011ي
 )39وق أ أأد ك أ أأرت الل أ أأة
لعاو  2011ما يلي:

تعليقه أ أأا الع أ أأاو عل أ أ امل أ أواه املتعلق أ أأة مبس أ أأؤولية امل ظ أ أأات الدولي أ أأة

__________

( )361انظر الفقرة  )21أعال ي
(Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion, I.C.J. )362
"( Reports 1962, p. 151, at p. 168ولكأ ع أدما تتطأ امل ظ أأة رجأرادات تسأأوغ القأول رهنأا ت اسأأب الوفأاد ة حأأد
األغ أراض ال أأيت أعل أأت ع هأأا األمأأم املتحأأدة ،يرفأأرتض أن تلأأك اإلج أرادات ال تت أأاوث حأأدوه سأألةة امل ظ أأة ونةأأاق
صالحيتها")ي
( )363تقرير ة القانون الدويل ع أع ال هورهتا اخلامسة والستني ،الوثائق الرمسية لل عية العامة ،الأدورة الثام أة والسأتون،
امللحأق رقأأم  ،)A/68/10( 10الفصأأي الراةأع ،الصأأفحة  ،58الفقأأرة 14ي ومأع كلأأك ،أأوث لل أة هنايأأة املةأأا أن
تعيأأد ال ظأأر صأأياغة مشأأروع االسأأت تان  5ضأأود مشأأروع االسأأت تان  11م أ أجأأي توضأأيو العالقأأة ةي ه أأاي انظأأر
أيضا احلاشية  354أعال ي
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"و أاك فأوارق جأ ّد ةأأارثة في أأا ةأأني امل ظ أأات الدوليأأة في أأا يتعلأأق ةسأألةاهتا ومهامهأأا،
وح أأم عضأأويتها ،والعالقأأات ةأأني امل ظ أأة وأعضأأائها ،ورج أرادات التأأداول ،واهليكأأي واملرافأأق،
فضالً ع القواعد األساسية اليت تش ي االلتمامات التعا دية اليت تتح لها"()364ي
 )40وتعد الفقرة  ،4مجلأة أمأور ،أن "قواعأد" تفسأري "كات صألة" تكأون أ ثأر حتديأداً ،ميكأ
أن يتض ها صك م شئ مل ظ ة الدوليأة ،قأد تكأون هلأا األسأبقية علأ قواعأد التفسأري العامأة مبوجأب
اتفاقية فيي ا()365ي فركا تض الصك امل شئ ،عل سأبيي املثأال ،ة أداً يأ علأ اتبأاع رجأراد خأاص
تفس أأري الص أأك ،فل أأا أن نف أأرتض أن األط أ أرا  ،ع أأدما تتوص أأي رىل اتف أأاق ةع أأد رة أ أراو املعا أأدة،
ال تقصأد التحايأأي علأ أ ا الب أأد ةالتوصأأي رىل اتفأأاق الحأأق مبوجأأب املأأاهة ()3(31أ)ي ومأأع كلأأك،
قأأد يك أأون اإلج أراد اخلأأاص مبوج أأب املعا أأدة واتف أأاق الحأأق مبوج أأب امل أأاهة ()3(31أ) مت أوافقني ركا
ان أأت هل أأا "مه أأاو خمتلف أأة وآث أأار قانوني أأة خمتلف أأة"()366ي ومث أأة ص أأكوك م ش أأئة قليل أأة تتضأ أ قواع أأد
رجرائيأأة أو موضأأوعية صأأر ة ةش أ ن تفسأأري ا()367ي ول أيس م أ الضأأروري أن تصأأاغ "قواعأأد" التفسأأري
"كات الصأألة" صأأياغة صأأر ة الصأأك امل شأأئ؛ ةأأي ميك أ اإلشأأارة رليهأأا ض أ اً أو اسأأت باطها م أ
"امل ارس أأة املس أأتقرة" امل ظ أأة()368ي و"امل ارس أأة املس أأتقرة لل ظ أأة" مص أأةلو أض أأيق نةاق أ أاً م أ أ
مصةلو "ةارسة امل ظ ة" حد كاهتاي
 )41وأش أأارت الل أأة تعليقه أأا علأ أ امل أأاهة (2ي) مأ أ اتفاقي أأة فيي أأا لق أأانون املعا أأدات ة أأني
الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة أو في أأا ةأأني امل ظ أأات الدوليأأة ،رىل أن أمهيأأة ةارسأأة ةعي هأأا تتبعهأأا م ظ أأة
مأأا ميكأ أن تتوقأ علأ القواعأأد واخلصأأائ احملأأدهة الأأيت متيأأم تلأأك امل ظ أأة ،علأ ال حأأو املبأأني
صكها امل شئ:

__________

( )364مشاريع املواه املتعلقة مبسؤولية امل ظ أات الدوليأة ،تعليأق عأاو ،الفقأرة ( 7تقريأر أة القأانون الأدويل عأ أع أال هورهتأا
الثالث أأة والس أأتني ،الوث أأائق الرمسي أأة لل عي أأة العام أأة ،ال أأدورة الساهس أأة والس أأتون ،امللح أأق رق أأم  )A/66/10( 10الفص أأي
اخلامس ،الصفحة  ،87الفقرة )88ي
( )365انظأأر ،علأ سأأبيي املثأأال ،Klabbers ،احلاشأأية  350أعأأال  ،الصأأفحة 88؛ و ،Schmalenbachاحلاشأأية  298أعأأال ،
الصأأفحة  ،89الفقأأرة  ،1والصأأفحة  ،96الفقأأرة 15؛ و ،Brölmannاحلاشأأية  352أعأأال  ،الصأأفحة 522؛ و،Dörr
احلاشية  360أعال  ،الصفحة  ،538الفقرة 32ي
(WTO, Appellate Body Report, United States – Measures Affecting the Production and Sale of Clove )366
Cigarettes, WT/DS406/AB/R, 4 April 2012, paras. 252 -257.ي
( )367معظأأم مأأا يس أ ة أأوه التفسأأري أأده ا هأأاث املطأأت ةتفسأأري املعا أأدة أو ةعأأض أحكامهأأا تفس أرياً كا ح يأأة ،رال أن
حأد كاتأه ،انظأر C. Fernández de Casadevante y Romani,
تلأك الب أوه ال تضأع قواعأد حمأدهة "ةشأ ن" التفسأري
Sovereignty and Interpretation of International Norms (Berlin/Heidelberg, Springer, 2007), pp. 26-27؛
و ،Dörrاحلاشية  360أعال  ،الصفحة  ،537الفقرة 32ي
( )368انظأأر اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات ةأأني الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة أو في أأا ةأأني امل ظ أأات الدوليأأة ،املأأاهة (2ي)؛
ومشاريع املواه املتعلقة مبسؤولية امل ظ ات الدولية اليت وضعتها ة القأانون الأدويل ،املأاهة (2ب) ،تقريأر أة القأانون
الدويل ع أع ال هورهتا الثالثة والسأتني ،الوثأائق الرمسيأة لل عيأة العامأة ،الأدورة الساهسأة والسأتون ،امللحأق رقأم 10
( ،)A/66/10الفصأي اخلأأامس ،الصأأفحة 65؛ و C. Peters, “Subsequent practice and established practice of
international organizations”, Göttingen Journal of International Law, vol. 3 (2011), pp. 617-642ي
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"فصأأحيو أن معظأأم امل ظ أأات الدوليأأة متتلأأك ،ةعأأد عأأده مأ السأ وات ،جم وعأأة مأ
امل ارسأأات تشأأكي جأأمداً ال يت أمأ مأ قواعأأد اي رال أن اإلشأأارة املأ ورة أأب أال تأأوحي ةأ ي
حأأال أن لل ارسأأة نفأأس الدرجأأة م أ األمهيأأة مجيأأع امل ظ أأات؛ فالصأأحيو  -عل أ نقأأيض
كلك  -أن لكي م ظ ة خصائ ت فره را كلك ا ال"()369ي
 )42ور أ ا املعأأىن ،فأأرن "امل ارسأأة املسأأتقرة امل ظ أأة" قأأد تكأأون أيض أاً وسأأيلة لتفسأأري الصأأكوك
امل شأأئة لل ظ أأات الدوليأأةي وتعتأأرب امل أأاهة ()1(2ي) م أ اتفاقيأأة فيي أأا لعأأاو  1986وامل أأاهة (2ب)
مأ املأواه املتعلقأأة مبسأؤولية امل ظ أات الدوليأأة(" )370امل ارسأة املسأتقرة امل ظ أأة" قاعأدة مأ "قواعأأد
امل ظ أة"ي وميكأ أن تسأأفر تلأك امل ارسأأة عأ آثأار قانونيأأة خمتلفأأة امل ظ أات املطتلفأأة ،ولأيس مأ
الواضو هائ اً رن أان ي بغأي شأرح تلأك اآلثأار املقأاو األول وفقأاً ملصأاهر القأانون الأدويل التقليديأة
(املعا أأدات أو األع أرا ) أو وفق أاً للق أأانون املؤسس أأي()371ي وم أأع كل أأك ،ح أأىت ركا تع أ ر التع أأيم
أ أ أ ا الص أ أأده ،ف أ أأرن "امل ارس أ أأة املس أ أأتقرة امل ظ أ أأة" تشأ أ أ ي ع أ أأاهة ش أ أأكالً حم أ أأدهاً مأ أ أ أش أ أأكال
امل ارسة(،)372قبله أعضادر امل ظ ة ع وماً ورن ان قبوهلم ا ض ياً ةعض األحيان()373ي

__________

( )369تقري أأر أأة الق أأانون ال أأدويل عأ أ أع أأال هورهت أأا الراةع أأة والثالث أأني ،الوث أأائق الرمسي أأة لل عي أأة العام أأة ،ال أأدورة الس أأاةعة
والثالثون ،امللحق رقم  ،)A/37/10( 10التعليق عل املاهة ()1(2ي) ،الفصي الثام ،الصفحة  ،31الفقرة 25ي
( )370تقرير ة القانون الدويل ع أع ال هورهتا الثالثة والستني ،الوثائق الرمسية لل عية العامة ،الدورة الساهسة والسأتون،
امللحق رقم  ،)A/66/10( 10الفصي اخلامس ،الصفحة 62ي

( ،Higgins )371احلاشأأية  324أعأأال  ،الصأأفحة "( 121مثأأة جوانأأب م أ تفسأأري املعا أأدات وامل ارسأأة العرفيأأة أ ا ا أأال
تتأأداخي ةشأأكي لصأأيق للغايأأة")؛ و ،Petersاحلاشأأية  368أعأأال  ،الصأأفحة "( 631ي بغأأي أن يعتأأرب نوع أاً م أ القأأانون
الدويل العر لل ظ ة")؛ ليس م املق ع قصأر "امل ارسأة املسأتقرة امل ظ أة" علأ مأا يسأ قواعأد هاخليأة ،فعلأ حأ ّد
قأأول أأة القأأانون الأأدويل " أأان م أ احملت أأي أن ت ش أ مشأأا ي م أ اإلشأأارة رىل القأأانون ‘الأأداخلي‘ مل ظ أأة مأأا ألن هل أ ا
القأأانون ،رىل جانأأب ال احيأأة الداخليأأة ،وم أ ثوايأأا أخأأرى ،ناحيأأة هوليأأة" ،تقريأأر أأة القأأانون الأأدويل ع أ أع أأال هورهتأأا
الراةعأأة والثالثأأني ،الوثأأائق الرمسيأأة لل عيأأة العامأأة ،الأأدورة السأأاةعة والثالثأأون ،امللحأأق رقأأم  ،)A/37/10( 10التعليأأق عل أ
امل أأاهة ()1(2ي) ،الفص أأي الث أأام ،الص أأفحة  ،30الفق أأرة 25؛  ،Schermers and Blokkerاحلاش أأية  330أع أأال ،
الصأفحة 766؛ وانظأر مأ ناحيأة أخأرى C. Ahlborn, The Rules of International Organizations and the Law of
International Responsibility, International Organizations Law Review, vol. 8 (2011), 397, at. pp. 424-428ي
( ،Blokker )372احلاشية  351أعال  ،الصفحة 312ي
( ،Lauterpacht )373احلاشأ أأية  351أعأ أأال  ،الصأ أأفحة "( 464قبأ أأول يئأ أأة العضأ أأوية العامأ أأة")؛ و ،Higginsاحلاشأ أأية 324
أعال  ،الصأفحة "( 121قأد يركتفأ أا ،مقارنأةً مبواضأع أخأرى ،ةدرجأة أقأي مأ األمهيأة تأوىل رىل طأول املأدة والقبأول
الضأ أ د ،رك رن أجه أأمة األم أأم املتح أأدة ل أأديها ،هون ش أأك ،س أألةة أوىل ال أأاك مث أأي أ أ القأ أرارات [ةشأ أ ن واليته أأا
واختصاصها]")؛ و ،Petersاحلاشية  368أعال  ،الصفحات 641-633ي
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